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The Philosophical Values for the Lecturers of Sports Education College in Mosul University
Asist.prof.dr.Sa'ood Ab-Mohsin
Abstract
The research aims at :
Measuring the philosophical values for the lecturers of sports education college in
Mosul university .

Identifying the differences among the lecturers of sports education college in Mosul
university according to their departments .
The descriptive approach has been adopted with a survey method for its
convenience to the nature of the research .The research community has included the
lecturers of sports education college /Mosul university and consisted of (102) lecturers
divided into (4) departments representing sports sciences department ,individual games
department , team games department ,and the directorate of sports and artistry education.
The value scale has been used in the sports field ,which was designed by (Taif Talal
Al-Sumaida'I ,2011) as a research instrument .The researcher has also used the statistical
processors represented by (Arithmetical mean , the standard deviation , percentage ,the
simple correlation factor of Person , L-Test, the deference analysis ,and the Least
Significant Difference (L.S.D).
The researcher has concluded the following :
1.
The philosophical value differ among the teaching staff of the college of sports
education /Mosul university according to their experience years .
2.
The difference establishing on the religious ,social and economical values depend on
the scientific departments that the lecturers belong to .
3.
The presence of clear difference in the degrees of the philosophical values according
to the scale used according to the experience which is considered a clear indicator to
the difference in philosophies of teaching ,training ,and the sports activity .


901

القيم الفلسفية لدى تدريسي كلية الرتبية الرياضية.................

 -1المقدمة وأىمية البحث:
تعد القػمـ نػف أهػـ نحػددات الققفةػح حمػث تتىػفكل ةػ األهنمػح نػ نحػددات نقػؿ المظػفـ ااعتنػف أك المىػؽ
ااعتنػػف و ك ػػر ال ػ تـ نػػف تعػػدد الع نػػفو كال ػػفحقمف كالفالىػػفح الػػتمف تمػػفكلكا نكقػػكع القػػمـ فلد اىػػح كال ػ ح إا أمهػػـ
متفق ػػكف – كاىػ ػػمنف نػ ػػفو ااعتن ػػفع ال مفق ػ ػ كاامق ك كلكعمػ ػػف – ػػر اف القػ ػػمـ تع ػ ػ ػػف أهػ ػػداؼ مهفئمػػػح ل تفف ػػػؿ
ااعتنػػف كنػػف مم ن ػ اف ماػػكفو ةػػفلقمـ ااعتنف مػػح نػػف ه ػ إا اجت ػ اؿ لققفةػػح النعتن ػ كدكاةع ػ األجالقم ػح لػػتلؾ ةهػػك
م ػػع محكهػػف ف ت ػػفط امفعػػفل قػػكم ألمهػػف نع ػ ة ػػف ؤمتػ كحانػ ػػر األةعػػفؿ كاألهػػداؼ نع ػ ة ػػف ؤمتػ لنػػف هػػك
نق كؿ اك تم نق كؿ لنف هك حىف أك ى و كلنف هك جم أك ووو كهاتا ةه تق نىتكمفت الىػ كؾ التػ تاػكف
النعػػفمم ااعتنف مػػحو ةقػػمـ نقػػؿ ال ػػدؽ أك ال ػ ؼ أك األنفمػػح أك العنػػؿ العػػفد أك ال مفقػػح ال دممػػحووو كتم هػػف تكعػػد ة ػ
النعتنعفت افةح كة اؿ األ نمح كالع ك نهنف اجت فت ققفةح النعتن كلاف الف ؽ العكه م ػمف الققفةػفت مانػف ةػ
األهنمح المى مح ة اؿ قمنح كندل ن ك متهف كد عح ق كلهف أك ةقهف أك حتر إهنفلهفو
معد نفهكـ الققفةح نحك ا أىفىمف ة ةهـ أك تفىم الى كؾ اإلمىػفم ةهػ تع ػ ػف المنػفتج النعمف مػح ل ىػ كؾ
اإلمىػػفم ك ػػف تف مجػ ػ ك فدات ػ كتقفلم ػػده كقمن ػ الدممم ػػح كاألجالقمػػح كااعتنف مػػح كهػ ػ ػػتلؾ اجتػ ػ اؿ لقػػنم النعتنػ ػ
كتف مج ك ج مت ةفلقمـ ااعتنف مح ف ة ف تمظمنفت لنففهمـ كأحافـ امفعفلمح فنح محك األة اد كاأل ػمفو النجت فػح
ألكع الم فط كالقمـ كه متفج اعتنف متع ن الف د كماتى فلتد ج كمقمؼ إلم ( كمس كالهالل )9119 991و
ةػػفلقمـ التػ مت مفهػػف األةػ اد كانػػؿ نهنػػح كنحػػددة لىػ كاهـ كة ػ اػػؿ مظػػفـ ققػػفة قنػػح قػػمـ ىػػفئدة كقػػمـ نتمنمػػح
كال قػػمـ النمتج ػػح قػػد تاػػكف نىػػنكح هػػف إت تاػػكف نط ك ػػح قػػنف المظػػفـ الققػػفة مفى ػ ( كمػػدات )901 9119و كاف
التع ؼ ر المىؽ القمن لعمؿ نػف ااعمػفؿ أك لفئػح نػف الفئػفت نعمػفه التعػ ؼ إلػر الن ػدأ التػ تتنىػؾ هػف ت ػؾ الفئػح
أم كانؿ التنفىؾ ة النعتن كهتا المىؽ القمن هك نك النعتن ك ك ة ة قكؿ أة اده (تمث )34 9191و
كتع ػد القػػمـ نػػف أه ػـ نحػػددات الققفةػػح إت تتىػػفكل ة ػ األهنمػػح ن ػ نحػػددات أج ػ ل نقػػؿ المظػػفـ ااعتنػػف اك
المىػػؽ ااعتنػػف كالقػػمـ حػػد تاتهػػف نػػف ه ػ إا ااجت ػ اؿ لققفةػػح النعتن ػ كدكاةع ػ األجالقمػػح لػػتلؾ ةهػػك م ػػع محكهػػف
ف ت ػػفط امفعػػفل قػػكم امهػػف نع ػ ة ػػف ؤمت ػ كحانػ ػ ػػر األةعػػفؿ كاألهػػداؼ كلػػتلؾ ةه ػ تق ػ نىػػتكمفت الىػػ كؾ
اؿ فـو
ااعتنف
كالقػػمـ ة ػ النعػػفؿ ال مفق ػ ه ػ نػػف الم ػكاتة النهنػػح لققفةػػح النعتنعػػفت ال مفقػػمح كألمهػػف تع ػد ع ػ وان نهن ػفن نػػف
النػػك كث الػػدمم كالت ػػكم كااعتنػػف لققفةػػح ال ػػد الػػتم تتكاعػػد ةمػ ةػػفف هػػتا النكقػػكع معػػد نػػف الد اىػػفت الحدمقػػح ةػ
الت مح ال مفقمح إت اقت ت الد اىفت الع نمػح الىػف قح ػر قمػفس القػمـ نػف نعػفؿ ػـ الػمفس العػفـ فىػتجداـ نقػفممس
قدمن ػػح نق ػػؿ نقم ػػفس (ال ػػك ت كةم م ػػكف كلم ػػد م) كتم ه ػػف ن ػػف الد اى ػػفت ةػ ػ النع ػػفؿ ال مفقػ ػ كاادا م كنمه ػػف د اىػ ػح
(التا مت ػ ػ كحىػ ػػمف  )9009ك (ج مفػ ػػح كحىػ ػػف  )9003ك(الا ػ ػكا )9002وة اػ ػػؿ نكقػ ػػؼ ى ػ ػ كا لالمىػ ػػفف نكقػ ػػؼ
اعتنف ىكاو أافف هتا اإلمىفف ة دان اـ ن عنف ح ةعمدنف متكاعد ن جص أج ةفف كعكد هتا ال ػجص ماػكف لػ
تػػرقم قػػكم ػػر ى ػ كا كاى ػتعف ت ان ػػف مػػدنف متكاعػػد نف ػ ده ةػػرف اىػػتعف فت ااجػ ػ مف لهػػف تػػرقم قػػكم ػػر ىػػ كا
كاىتعف ت (ا ا كس )992 9199و
اؿ أك رج األن التم متط ب نع ةػح ط معمػح كمػكع ت ػؾ
كمظ ا اف القمـ الف ىفمح ت ت ط فلعفمب ال مفق
العالقح كلتلؾ ةقد ا ترل ال فحث د اىح هتا النتنم ك ف احد النج عفت لت ػؾ القػمـ مػد التد مىػممف كةػ قػكو نػف
تقدـ مناف إمعف أهنمح ال حث كالحفعح إلم نف مرت :
 -9معد ال حػث نحفكلػح أكلػر ل ا ػؼ ػف ط معػح القػمـ الف ىػفمح ةػ النعػفؿ ال مفقػ ك فىػتجداـ نقمػفس مفقػ
نعد لهتا الن ضو
 -9كق ػ الح ػػكؿ النمفى ػ ح ل ن ػػاالت المفىػػمح المفعنػػح ػػف تنػػكض الػػدك الققػػفة كالقمن ػ ة ػ تحدمػػد الى ػ كؾ
كاىمنف لدل التد مىممف ة ا مح الت مح ال مفقمح ة عفنعح النك ؿ /الع اؽو
ااعتنف
 2-1مشكمة البحث:
تعػػد الد اىػػفت الف ىػػفمح ةػ النعػػفؿ ال مفقػ نػػف ااتعفهػػفت النهنػػح التػ تىػػتكعب ال حػػث كالتق ػ كاىػػمنف
لػدل ال ػػفحقمف كالنػػد مف كالنػ مف الت ػػكممف ةػ النعػفؿ ال مفقػ كلعػػؿ الػمقص الحف ػػؿ ةػ د اىػح العكامػػب النتع قػػح
فل مئح ااعتنف مح كققفةح النعتن ال مفق كقمنح الف ىػفمح ةػ الكىػط العػفنع نػف األنػك النهنػح التػ معػب ال حػث
مهف حمث اف اجتالؼ الققفةفت كاألةاػف كالنػدا س الف ىػفمح ػمف تد مىػم ا مػح الت مػح ال مفقػمح نػف األنػك
كالتق
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العدم ة فاهتنفـ لدل العفن مف ة نعػفؿ الف ىػفح ال مفقػمح األنػ الػتم مىػتكعب التفامػ ةػ نعفلعػح األةاػف كت فممهػف
لدل ط قح نهنح نف النعتن كنف ممهـ أىفتتة العفنعفت الع اقمحو
كمظ ػ ا ل ػػمقص الحف ػػؿ ة ػ الد اىػػفت الع نمػػح تات العالقػػح ػػفلقمـ الف ىػػفمح ة ػ الت مػػح ال مفقػػمح ةػػفف ن ػػا ح
ال حػػث تتحػػدد ة ػ نحفكلػػح نع ةػػح نفهمػػح القػػمـ الف ىػػفمح لػػدل أ قػػفو الهمئػػح التد مىػػمح ة ػ ا مػػح الت مػػح ال مفقػػمح ة ػ
عفنعح النك ؿ كةقف لنتنم الج ة نف اعؿ الك كؿ إلر ة ىفح كاقحح ل عنؿ الت كم ة النعفؿ ال مفق و
 3-1أىداف البحث:
9-4-9قمفس القمـ الف ىفمح لدل تد مى ا مح الت مح ال مفقمح ة عفنعح النك ؿو
9-4-9التع ؼ ر الف كؽ مف تد مى ا مح الت مح ال مفقمح عفنعح النك ؿ كةقفن ل ف كع الت ممتى كف إلمهف و
 4-1فرض البحث:
1-4-1تكعد ة كؽ تات دالح نعمكمح مف تد مى ا مح الت مح ال مفقمح عفنعح النك ؿ ة القمـ الف ىفمحو
 5-1مجاالت البحث:
1-5-1المجال البشري  :تد مى ا مح الت مح ال مفقمح ة عفنعح النك ؿو
تداو نف  9090/90/9كلنفمح 9099/4/49و
2-5-1المجال الزماني  :ا ن
3-5-1المجال المكاني :ا مح الت مح ال مفقمح ة عفنعح النك ؿو
 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 1-2اإلطار النظري:
1-1-2مفيوم القيم:
اقػػر نكقػػكع القػػمـ كد اىػػتهف اهتنػػفـ الاقمػ نػػف الفالىػػفح كال ػػفحقمف نمػػت نػػدة طكم ػػح ةفػ ال دامػػح اػػفف ة ىػػفمف
ترن مػػف ألم ػ – انػػف اػػفمكا م ػ كف – ع ػ وان نػػف العنػػؿ العق ػ كالفا ػ م النع ػ د كلام ػ أ ػ ج اتعفهػػف نمػػف تط مقمػػف جػػالؿ
ػ ػػر مػ ػػد اقمػ ػػمف نػ ػػف نػ ػػفو الػ ػػمفس هنػ ػػف ق ىػ ػػتكف ( )Thurstonكىػ ػ امع
ػػ
الم ػ ػػؼ األكؿ نػ ػػف الق ػ ػ ف التفى ػ ػ
( )Sprangerاأللنفم (ج مفح  )92 9119كاىتن ااهتنفـ د اىػح القػمـ عػد تلػؾ لت ػ ج عػ وان نػف د اىػفت ػـ
ىػ ب ت ػؾ العالقػح الكقمقػػح ػمف القػمـ كققفةػح النعتنػ حمػث أمهػف تنقػؿ تكعهػػفت
الػمفس كاىػمنف ػـ الػمفس ااعتنػػف
األة اد كأحافنهـ كاتعفهفتهـ نف ةض كق كؿ أل افؿ الى كؾ الننف سو
ػػـ د اىػػح اإلمىػػفف (اامق ك كلػػكع ) هػ النعمػف العػػفـ القػػنم اك ال ػ مج الفػ دم اك العنػػف الػػتم
كةػ
كهػ نقػػفممس اعتنف مػػح تق هػػف الحقػػف ة التػ ممتنػ إلمهػػف
متجػػته األةػ اد أك العنف ػػح ل حاػػـ ػػر الىػ كؾ ااعتنػػف
أة اد النعتن كةقف لتقفلمد نعتنعفتهـ (ى مـ )9094 9199و
كالقمـ ة هتا النعفؿ نف الكىفئؿ النهنح ةػ التنممػ ػمف أمنػفط حمػفة ااةػ اد كالعنف ػفت كجال ػح القػكؿ اف
القػػمـ تتن نػػؿ ة ػ حمػػفة المػػفس أة ػ ادا كعنف ػػفت ات ت ػ ت ط مػػدهـ نعمػػر الحمػػفة تاتهػػف ألمهػػف ت ػ ت ط ا ت فطػػف كقمقػػف ػػدكاة
ػفت النجت فػػح
الىػ كؾ كاآلنػفؿ كاألهػداؼو كمعػػد نفهػكـ القػمـ نػػف النفػفهمـ التػ حظمػت فهتنػػفـ ال ػفحقمف تكم التج
كقد متة ف تلؾ مك ف نف الج ط كالت فمف ة اىػتجداـ هػتا النفهػكـ نػف تج ػص ألجػ ػؿ كمىػتجدـ نفػفهمـ نتعػددة
داجؿ التج ص الكاحد ةال مكعد تع مؼ كاحد لنفهكـ القمـ مرجت عنم النهتنمف ة نعػفؿ ػـ الػمفس ااعتنػف
– انكقكع مق ة دائ ة اهتنفنهـ (المنفم )99 9001و
نف جالؿ ن اععح األد مفت النتع قح نكقكع القمـ مناف القكؿ اف همفلؾ اتففقف ػمف العػفن مف ةػ نعػفؿ قمػفس
القمـ حكؿ المقفط اآلتمح ةمنف متع ؽ نفهكـ القمـو
 -9القمن ػػح تتق ػػنف تفى ػػم ا لن ػػف ه ػػك عم ػػد ك ىػ ػ و كاعػ ػ او أحا ػػفـ ح ػػكؿ اامعف م ػػح كالىػ ػ مح كالنم ػػؿ ك ػػدـ النم ػػؿ
كاامعتاب كااحعفـو
 -9القمنح تنقؿ نىتكل فلمف نف التع مدو
ر الى كؾ كىنفت ال ج محو
 -4القمنح لهف ترقم ى
 -3تنتف القمنح رمهف أاق دمنكنح كنقفكنح ل تنم نقف مح فلىنفت ااج ل ل ج محو
 -2القمنح تجدـ انعمف نف اعؿ اتجفت الق ا ات كاع او ااجتمف اتو
 -6الع و األا نف القمـ نتع ـ كماتىب نف جالؿ الققفةح كالج ة (ال طش كع مؿ )31 9119و
ـ وىناك سمات مشتركة لمفيوم القيمة بين مختمف وجيات نظر العمماء الذين تناولوا القيم وىذه السمات ىي:
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 القمـ إمىفممح ةفاهتنفـ كال تة كاأللـ كاألةاف عنمعف ت ت ط فلف د اامىففو
 القمـ تاتمح أم محس اؿ كاحد نمف فلقمـ ر محك جفص و
 القمـ الت ماتى هف الف د تترق نع كنفت كج ات كاتعفهفت كتؤق ةمهفو
 القمـ مى مح نعمر أمهف تجت ؼ نف جص إلر أج كنف نػف إلػر نػف كنػف ناػفف إلػر ناػفف كنػف ققفةػح إلػر
ققفةحو
 القمـ نكعهفت لى كؾ الف د كت ةفت و
 تتقنف القمـ مك ف نف ال أم أك الحاـ ر جص أك و أك نعمر نعمفو
نظفه ه اإلد اامح كالكعداممحو
 تتقنف القمنح الك
 القمن ػ ػ ػ ػ ػػح تات قط ػ ػ ػ ػ ػػمف ةهػ ػ ػ ػ ػ ػ إن ػ ػ ػ ػ ػػف ه ػ ػ ػ ػ ػػتا الكع ػ ػ ػ ػ ػػكد اك تاؾ الكع ػ ػ ػ ػ ػػكد كه ان ػ ػ ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػ ػ ػػؽ اك فط ػ ػ ػ ػ ػػؿ اكجم اك
(عف )999 9003و
 2-1-2خصائص القيم:
 -9اف القمـ تدجؿ ة ا عفد الفعؿ اامىفم اا عح كه (الافئف كال ج مح كالنعتن كالققفةح)و
 -9اف القمـ ف ة ف تعنمنفت تت ؿ نف جاللهػف ااةعػفؿ النجت فػح كهػ امقػف ت ػكم مح نعمػر اف القػمـ ت ػاؿ اك
ت فغ ة الففظ نط قح كلامهف تط ؽ ة حدكد نكقفمح جف حو
الققفةح اك النعفم الن ت اح ل نعتنػ الػتم محنػؿ ققفةػح نعممػح لػتا ةػفف اػؿ ققفةػح لهػف مىػؽ قمنػ
 -4اف القمـ مف
م عك مف اك ى كؾ ا عك مو
نتنم مع
 -3همفؾ القفت نمطقمح ككظمفمح مف القمـ كمىؽ النففهمـ الققفةمح العفنحو
 -2اف القمـ دائنف نكقك فت ن تك ح ةفلقمـ لمىت أ مفو م ت هف المفس كلامهف نف م مده المفس لم اؿ ت فتهـ
( مكن )969 -921 9199و
-6القمـ مى مح ة ق فتهف كتنم هف ات اف القمـ تجت ؼ فجتالؼ الققفةح ك فجتالؼ الط قػفت كالنهػف كهػ تتنمػ حىػب نػف
مط أ ر النعتن نف تطك اك تنم امهف تمىب الر نعفمم م معهف نعتن نعػمف ةػ نػف نعػمف كمتمعػح ل ظػ كؼ
النحمطح فلنعتن (عف )3 9169و
اىفىػمح قالقػح هػ العم ػ النع ةػ اك الػتهم (نػف حمػث اكمهػف نفهكنػف) كالعم ػ اامفعػفل
-9تتنم القمـ عمف
الم ك (نف حمث ترقم هف ة تمظمـ الى كؾ كتكعمه )
و نعمف) كالعم
اك الكعدام (نف حمث ال ت ح ة
(الى نفف )99 9119و
-9تعنػػؿ القػػمـ دكاةعػػف تكعػ ىػ كؾ الفػ د أم اف القػػمـ التػ مت مفهػػف ااةػ اد تعػػد كانػػؿ نهنػػح لىػ كاهـ أم مػػدنف مجتػػف
الف ػ د ى ػ كاف ةفم ػ مىػػف ده ػػر تحقمػػؽ عػػض قمن ػ و نن ػػف مػػؤق ػػدك ه ة ػ تاػ ػكمف العالقػػفت ال ػ مح ة ػ النعتنعػػفت
النجت فح (الىكمدم ( )994 9199العنم )90 9003و
 3-1-2جوانب القيم:
 -1الجانب الثقافي:
مق د اف القمـ ع وان نػف التػ اث الققػفة الحقػف م النتػ ااـ ػ تػف مم النعتنػ ةػفلقمـ ػف ة ػف م ػ
تداو نػف طفكلتػ الن اػ ة كحتػر
نف مف
ققفةح النعتن كالف د كالت تى ق ألم مكلد ةمهف ةتحمط كتقنط م ا ن
كت ىف ال د كتتالحـ نع كت ت ط ج مت افمىفف اعتنف مفقة ة النعتن و
 -2الجانب االجتماعي:
ت ت ط القػمـ ػفلنعتن كج فئ ػ كمظنػ ااعتنف مػح ك القفتػ ك فلت اامػب ااعتنف مػح الىػفئدة ةمػ ةاػؿ هػته
النفػػفهمـ ت ػ ت ط ا ت فطػػف كقمقػػف هػػف امهػػف تعنػػؿ ػػر تمظمنهػػف كتكعمههػػف كتععػػؿ الف ػ د متنىػػؾ هػػف نػػف جػػالؿ ن مػػفت
الق ػ ط ااعتنػػف اف النعتن ػ كنػػف جاللهػػف مىػػتطم التف مػػؽ ػػمف الى ػ كؾ الىػػكم كالى ػ كؾ ال ػػفت ال ػػفد نػػف أة ػ اد
النعتن كمعفن هـ كةقف ل ى كؾ ال فد نمهـو
 -3الجانب النفسي:
همػػفؾ القػػح عكه مػػح ػػمف القػػمـ كالعفمػػب الػػتهم العػػفطف الجػػفص ج ػػمح الف ػ د ةفل ج ػػمح ة ػ ت ام هػػف
تتاػػكف تػػد معمف نمػػت ىػػمكات الطفكلػػح الن اػ ة كتن ػ س ةمهػػف قػػمـ ػػف ط مػػؽ ال فمػػح كالتكعم ػ ااعتنػػف كالققػػفة كتعنػػؿ
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ر تحقمؽ اإل فع ة ن ح ح ال د كمتنقػؿ تلػؾ ػك التقػدم ااعتنػف الػتم محظػر ػ الفػ د متمعػح لتفف ػ نػ
القمـ ة نعفات الحمفة كالت تقكـ تمظمنهف (ألمك م ( )999-999 9110الط مف )34-39 9009و
 4-1-2تصنيف القيم :نف ا الت فممؼ الت تمفكلت ت ممؼ القمـ ه :
أوال :تصنيف القيم عموما عمى أساس أبعادىا:
 -9عد النحتكم :كمعد نف ا الت فممؼ الت قدنت ة هتا النعفؿ الت ػممؼ الػتم قدنػ ىػ ممع ()Spranger
ات احتكل هتا الت ممؼ ر ىتح امنفط نف القمـ ه (تمفب )19-29 9116و
أ -القمـ المظ مح :كمق د هف اهتنفـ الفػ د ةػ اات ػفؼ الحقمقػح نمنمػف ةػ ىػ مؿ تلػؾ اتعفهػف نع ةمػف ػ ةف محػك العػفلـ
النحمط لنكا مح اا ػمفو ػر كةػؽ اهنمتهػف ل قػكاممف التػ تحاػـ النكعػكدات ق ػد نع ةتهػف نػف دكف المظػ الػر
قمنتهػ ػ ػ ػ ػػف العن مػ ػ ػ ػ ػػح كالمفعمػ ػ ػ ػ ػػح اك العنفلمػ ػ ػ ػ ػػح كتظه ػ ػ ػ ػ ػ هػ ػ ػ ػ ػػته القمنػ ػ ػ ػ ػػح لػ ػ ػ ػ ػػدل ا ػ ػ ػ ػ ػػفب الفا ػ ػ ػ ػ ػ كالفالىفح(ال ػ ػ ػ ػ ػػمم
ك دالحنمد )9163 91و
ب -القمـ ااقت فدمح :كمق د هف اهتنفـ الف د نػف هػك مػفة نفدمػف كماػكف الع ػـ كىػم ح ل ح ػكؿ ػر القػ كة ك مفدتهػف
ف ط مؽ اامتفج كالتىكمؽ كاىتهالؾ ال قفئ كاىتقنف اانكاؿ كه تظه لدل عفؿ اا نفؿ كالنفؿ
(عك اد )906 9194و
ج -القػػمـ العنفلمػػح :كمق ػػد هػػف اهتنػػفـ الفػ د نػػف هػػك عنمػػؿ نػػف حمػػث ال ػػاؿ كالتمفىػػؽ كالتكاةػػؽ كتلػػؾ امػ ممظػ الػػر
العفلـ النحػمط ػ مظػ ة تقػدم لػ نػف مفحمػح التاػكمف كالتمىػمؽ كالتكاةػؽ ال ػا ةفل ػجص تك القػمـ العنفلمػح مىػعر
ك او ال اؿ كالتمفىؽ كمحاـ ر اؿ ج ة نف حمث التنفقؿ كالتمفىب (ا ك حطب )26 9193و
د -القمـ ااعتنف مح:كمق د هف اهتنفـ الف د نم ه نف المفس ام محػ هـ كمنمػؿ الػر نىػف دتهـ كمعػد ةػ تلػؾ ا ػ ف ف
ل ت فت كمتنم التمف مت فكف هته القمنح فلحمفف كاامقف كن ف اح ااج مف ة ن ف هـ
(ا اهمـ )963 9169و
ق -القػػمـ الىمفىػػمح :كمق ػػد هػػف اهتنػػفـ الف ػ د فلح ػػكؿ ػػر القػػكة لهػػتا ةهػػك مهػػدؼ الػػر الىػػمط ة كالػػتحاـ فا ػػمفو
كاا جفص كمت ؼ امقف قد ت ر تكعم تم ه كالتحاـ ة الىمط ة نهنف افمت نهمتهـ و
ك -القػػمـ الدمممػػح :كمق ػػد هػػف اهتنػػفـ الفػ د نػػف ك او العػػفلـ الظػػفه م كال ت ػػح ةػ نع ةػػح ا ػػؿ اامىػػفف كن ػػم ه كتلػػؾ
ر العفلـ التم معػمش ةمػ ك مػ اف محػفكؿ اف م ػؿ مفىػ هػته القػكة امهػف تع ػ
ألم م ل اف همفؾ قكة تىمط
ف نعتقدات كن ف دمممح (الق م )906 9112و
 -2بعد المقصد :كت مؼ القمـ نف حمث النق د الر مك مف هنف:
أ -قيم وسيمية:كه ت ؾ القمـ الت ممظ إلمهف ااة اد كالعنف فت ر امهف كىفئؿ لنفمفت ا عد
(الىفن ائ )903 9199و
ب-قيم غائية:كه أهداؼ كةقفئؿ ت معهف العنف فت كااة اد ألمفىهـ (تمفب )96 9166و
 -3بعــد الشــدة :كهػػتا المػػكع نػػف الت ػػفممؼ هػػك ( عػػد ال ػػدة) مهػػتـ ػػفلقمـ نػػف حمػػث د عػػح االت ػ اـ التػ تف قػػهف ك مػػكع
الع او التم تقد ه كتكقع ر نف مجفلفهف إا ام منم قالقح نىتكمفت ل دة القمـ كال انهف كه :
أ -القيم االلزامية  :كت نؿ هته القمـ الف ائض كالمكاه ك هتا ةه تقػـ قمنػف تات قدىػمح م تػ ـ هػف أةػ اد ققفةػح نعممػح
ك ر النعتن تمفمتهف قكة كح ـ ىكاو ف ط مؽ الع ؼ كقكة ال أم العفـ أـ ف ط مؽ القفمكف
(تمفب )94 9166و
ب -القيم التفضيمية :كت نؿ القمـ الت م ع النعتن اة اده ر التنىػؾ هػف لامػ ا م ػ نهـ ن ا فتهػف ال انػف متط ػب
العقفب ال ف ـ الحفىـ ال مج لنف مجفلفهف نمهف المعفح ة الحمفة العن مح اك الت قمح ة نمداف العنؿو
ػػك ة افن ػح ػػر الػ تـ نػػف امهػف اقمػ ان نػػف تػػؤق
ج -القــيم المثاليــة الطوبائيــة :كهػ قػػمـ معػػد المػػفس اىػتحفلح تحقمقػ
ترقم ان فلنفن ة تكعم ى كؾ األة اد نقؿ القمـ الت تد ك الر نقف ح اإلىفوة فإلحىفف
(اىنف مؿ كآج كف )90-99 9199و
 -4بعد العمومية :ت مؼ القمـ نف حمث نكنمتهف الر :
ػػر نػػدل التعػػفمس ةمػ
أ -القــيم العامــة :كهػ قػػمـ م ػػج امت ػػف هف ةػ النعتنػ ا ػ كمتكقػػؼ امت ػػف هف ةػ النعتنػ
كنف أنق ح هته القمـ اا تقفد ة اهنمح الدمف كال كاج كتم هف (تمفب )99 9166و
ب -القيم الخاصة :كه القمـ النتع قح نكاقؼ ك نمفى فت اعتنف مح نعممح اك نمفطؽ نحدكدة اك عنف ح جف ح
(تمفب )99 9166و
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 -5بعد الوضوح  :تقىـ القمـ نف حمث كقكحهف الر مك مف:
أ -القيم الظاىرة :كه القمـ الت م ح هف المفس كمع كف مهف فلاالـ كالى كؾ نعفو
ب -القيم الضمنية :كه القمـ الت تىتج ص كمىتدؿ ر كعكدهف نف نالحظػح ااجتمػف ات كااتعفهػفت التػ تتاػ
كاحند )949 9193و
ة ى كؾ ااة اد (ن
 -6بعد الدوام :ت مؼ القمـ نف حمث دكانهف الر مك مف هنف:
أ -القيم العابرة :كه القمـ العف قح الق م ة الدكاـ نقؿ القمـ الن ت طح فلنكقح (تمفب )10 9166و
ب -القيم الدائمة :كه القمـ الت ت قر كتدكـ نمف طكمالن كمعتقد ال عض اف القمـ العف ة ت ت ط ػفلقمـ النفدمػح انػف القػمـ
كاحند )944 9193و
الدائنح ةت ت ط فلقمـ ال كحمح (ن
ثانيا :تصنيف وايت (:)white, 1951
ةقد مؼ الؼ كامت القمـ الر نعفلمف هنف:
 نعفؿ األهداؼو
 نعفؿ نىتكل نعفمم الحاـو
ثالثا :تصنيف شارلزمورس ()Morris, 1956
مؼ نك س القمـ الر مك مف هنف انف مرت :
 -1القيم العاممة :كالت مناف الا ؼ مهف نف جالؿ الى كؾ التفقم و
 -2القيم المنصورة :كتعمػ الت ػك ات النقفلمػح لنػف معػب اف تاػكف كمػتـ ةػ قػكئهف الحاػـ ػر الىػ كؾ اك الفعػؿ
كمناف د اىتهف نف جالؿ ال نك العفن ح ة نعفؿ الى كؾ التفقم و
رابعا :تصنيف شمر (إبراىيم)1968 ،
معػد ( ػ ) ةػ ت ػممف ل قػمـ ػػرف القػمـ األجالقمػػح لمىػت مك ػف نػػف عن ػح امػكاع القػمـ ػؿ هػ ت ػفحب عنمػ
القمـ ااج ل لدل كقعهف نكق التمفمت كقد كق ( ) ة ت ممف ل قمـ أ عح نىتكمفت ه :
 -1المســتوا االدنــى :كهػػك نىػػتكل قػػمـ النالونػػح كالنمػػفة كه ػ قػػمـ الط معػػح الحىػػمح كه ػ تجت ػػؼ ػػفجتالؼ
ااة اد كمط ؽ ر هؤاو أ حفب نتهب ال تةو
 -2مســتوا القــيم الحيويــة :كه ػ ت ػػنؿ ال ػػحح كالن ػ ض كال احػػح كالتعػػب كالحمػػفة كالنػػكت كتع ػ ؼ تعػػف ض
الم فلح كالحقف ةو
 -3مســتوا القــيم الروحيــة :كهػػته القػػمـ النىػػتق ح ػػف العىػػد كه ػ ت ػػتنؿ ػػر قػػمـ الحقمق ػ كالعنمػػؿ كالعػػفدؿ
ك ر القمـ الحمكمح اف تت اع انفـ هته كتقح هف ة ى مؿ هته القمـ ال كحمح الت تمتظـ ة الققفةحو
 -4مســتوا القــيم الدينيــة :كقكانهػػف النقػػدس كنكقػػك هف النط ػػؽ كت ػػتنؿ ػػر ن ػػف اإلمنػػفف كالع ػػفدة ألف
أىفىهف كن دؤهف النح حو
خامسا :تصنيف نيكوالس رجر ()1969
قدـ (مماكاس ع ) نحفكلح لع ض نجت ؼ أىس ت ممؼ القمـ ر المحك اآلت :
أ-التصــنيف عمــى أســاس محتضــني القيمــة :كه ػ ت ػػنؿ القػػمـ ال ج ػػمح كقػػمـ العنػػؿ كقػػمـ العنف ػػفت الع مػػف كالقػػمـ
القكنمحو
ب-التصنيف في ضوء موضوعات القيم وتكون عمى الشكل االتي:
منطماظؼقؿة م
ت م
ضقمماالذقاء م
 .1م
ضقممبقؽقة م
 .2م

تػلومعوضوعماظؿؼوؼم م
اًصائصماٌرشوبةميفماالذقاءم،مطاظلرسةمواظـؼاء .م
اًصائصماٌرشوبةميفماظؾقؽةماظطؾقعقةمشوماالغلاغقةمطاىؿالميفماٌـازرماظطؾقعقة
اظلؿاتماٌرشوبةميفماالصرادمواالذكاصم،مطاظشفاسةمواظذطاءمواظؾصوة .م

اظؼقمماظػردؼةمواظشكصقة م
 .3م
اظؼقمماىؿاسقة م
 .4م

اًصائصماٌرشوبةميفماظعالضاتمبنيماظػردمواىؿاسةماظيتمؼـؿؿيمإظقفاماسضاءماالدرةمطايوارمواٌفـة .م

اظؼقمماجملؿؿعقة م
 .5م

اًصائصماٌرشوبةمصقؿامؼؿصلمبؾـاءماجملؿؿ موغظؿهمطاظعداظةماالضؿصادؼةمواٌلاواةماعامماظؼاغون .م
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ج -التصنيف عمى اساس المنفعة وىي كما يأتي:

مناذجمعنماظؼقم م
ت م صؽاتماظؼقم م
اظصقة،ماظراحةم،مدالعةماظؾدن م
عادةمرؾقعقةم م
 .1م
األعنماالضؿصادي،ماالغؿاجقة م
االضؿصادؼة م
 .2م
االخالقم،ماالظػة م
األخالضقة م
 .3م
ايرؼة،ماظعداظة م
االجؿؿاسقة م
 .4م
اظلقادة م
اظلقادة م
 .5م
اىؿالم،ماظؿـادق م
اىؿاظقة م
 .6م
اظدؼـقةم(اظروحقة) م اظشػؼةمواظصػاءمواظضؿو م
 .7م
اظذطاءم،ماظوضوح م
اظػؽرؼة م
 .8م
اظؿؼدؼرماٌفينمواظـفاح م
اٌفـقةم م
 .9م
ايبم،ماظؼؾول م
اظعارػقة م
 .10م

د -التصنيف عمى اساس االغراض واالىداف:
مق د تلؾ الت ممؼ القمـ كةقف ل ن ض النحدد أك الهػدؼ الجػفص الػتم متحقػؽ كعكدهػف نقػؿ القمنػح النتائمػح
ل طعػػفـ اك القمنػػح الت فدلمػػح لػ عض الىػ كالقمنػػح ااقت ػػفدمح لػ عض النػكا د كالقػػمـ التع منمػػح لػ عض ال ػ انة كالقمنػػح
التف مجمح ل عض اا مفوو
ىـ -التصنيف عمى اساس العالقة بين محتضني القيمة والفائدة وتصنيفيا كما يأتي:
المعفح ال احح الج ك محو
التات
 -9القمـ تات التكع ال ج
 -9القمـ تكات التكع محك ااج مف كه  :القمـ تات التكع العنف الداج كه :
أ -القمـ ااى مح (التكع محك ااى ة)و
ب -القمـ النهممح (التكع محك النهمح)و
ج -القمـ القكنمح (اا تداد فلقكنمح)و
د -القمـ النعتنعمح (العدالح ااعتنف مح)و
ق -القمـ تكات التكع اامىفم افلقمـ العنفلمح اك القمـ اامىفممحو
ك -الت ممؼ ر اىفس العالقح مف القمـ تاتهف كمعتند هتا الت ممؼ ر ندل ا ت فط القمـ عقهف ال عضو
سادسا :تصنيف روكش ()Rokeach, 1973
مؼ ( كاش) القمـ الر قىنمف هنف:
 .1القيم الغائية :كتتاكف نف ( )99قمنح كه انف مرت :
االناز م
ايقاةماٌـوة م
ايقاةماٌرحية م
اٌلاواة م
مجالماظعام م
اظلالمماظعاٌي م
اظلعادة م
ايرؼة م
االعنماظعائؾي م
االعنماظؼوعي م
ايبماظـاضج م
االغلفامماوماظؿـاشمماظداخؾي م
اظـفاةمواًؾودميفمحقاةماالخرؼن م احرتامماظذات م
اٌؿعة م
ايؽؿة م
اظصداضةمايؼقؼقة م
اظؿؼدؼرماوماالسرتافماالجؿؿاسي م

 -2القيم الوسيمية :كتتاكف نف ( )99قمنح كانف مرت :

ضادرموعؿؿؽن م
واد ماالصق م
رؿوح م
ذفاع م
غظقف م
عرح م
اعني م
خدوم م
عؿلاعح م
عـؼف م
واد ماًقال م علؿؼل م
عطق م
سؼالغيماومعـطؼي م حمب م
عؿقؿلماٌلؤوظقة م عـضؾطم(ضؾطماظـػس) م
عفذب م
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كقد تعفنؿ ( كاش) نػ مىػؽ القػمـ ػر أمهػف نعنك ػح نػف ااتعفهػفت النت ا طػح ةمنػف ممهػف كتمتظـ ةػ ػاؿ
م ػػفو نتػ ػػد ج كأ ػ ػػف إل ػػر أف مىػ ػػؽ اا تقػ ػػفد كاا تقػ ػػفد ( )Belief Dishliefمعػ ػػد مىػ ػػقفن ػػفنالن ل قػ ػػمـ كامىػ ػػفؽ القػ ػػمـ
كااتعفهفتوكترىمىػػف ػػر نػػف تقػػدـ اتقػػج لمػػف ػػرف لػػمس همػػفؾ اتففق ػفن ػػمف الفالىػػفح كالع نػػفو كال ػػفحقمف الت ػػكممف ػػر
ت ػػممؼ نعػػمف ل قػػمـ هػػتا نػػف عفمػػب كنػػف عفمػػب أج ػ أف هػػتا الت ػػممؼ ا تنػػدت ػػر الف ىػػفح الن مػػح ندا ىػػهف
النجت فح ك ر ققفةح النعتنعفت الن محو
سابعا :تصنيف كراثوىل ()Krathwahl
م نؿ ت ممؼ (ا اقكهؿ) ااىتق فؿ كالحاـ القمن كالتمظمـ القمن كالتمظمن ة قكو الج فئص ااتمح:
 .1االستقبال :كمق د اف تاكف لدل النتع ـ الحىفىمح لكعكد ظفه ة نعممػح اك نقمػ ات نعممػح كاػتلؾ تتحقػؽ ال ت ػح
ة تى نهف اك ااهتنفـ هف كم نؿ الك كال ت ح ة ااىتق فؿ كاامت فه النمق طو
 .2االستجابة :كمق د ااىتعف ح ل نقم ات ت ح كاقعمح اك الى كؾ التم متعفك اامت ػفه كااهتنػفـ ػفلظكاه كلػمس
تى نهف ةقط كت نؿ ق ؿ ااىتعف ح كال ت ح ةمهف كال قف مهفو
 .3التنظــيم القيمــي :كمق ػػد ػ القػػمـ داجػػؿ مىػػؽ نعػػمف عػػد تحدمػػد ت ا طهػػف كت ػػنؿ تاػػكمف نفهػػكـ قمنػػح نعممػػح كتاػػكف
مظفـ ل قمـو
ػر امهػف عػدم ة فاهتنػفـ
 .4الحكم القيمي :كمق ػد ػ إ ػدا احاػفـ ةػ قػكو قمنػح نعممػح كم ػنؿ اد اؾ الظػكاه
كمتقنف تق ؿ القمنح كتفقمؿ القمنح كاا تقفد ال اىم هفو
 5-1-2وظائف القيم:
تقكـ القمـ فلكظفئؼ ااتمح:
أ -تجدـ القمـ انعفمم لتكعم الى كؾ ف ط مؽ:
9و تقكدمف الر اتعفهفت نحددة ةمنف متع ؽ فلققفمف ااعتنف محو
9و تقكدمف الر تفقمؿ امدمكلكعمح ىمفىمح اك دمممح نعممحو
4و تحدد الط مقح الت مقدـ هف امفىمف لآلج مف اك مق ؿ هف ااج مفو
3و تعد نعفمم ل حاـ كالتقممـ و
2و تىتعنؿ نف اعؿ اع او النقف مح مف ااة ادو
ػػر ااج ػ مف ةمع ػ ؼ أم القػػمـ تىػػتحؽ اف مػػؤق اك متػػرق هػػفو
6و تىػػتعنؿ انعػػفمم نػػف اعػػؿ ااقمػػفع كالتػػرقم
ك ف ط مؽ قمـ ال جص محاـ ى كامفت كا تقفدات كاتعفهفت و
ب -القمنػػح انجطػػط لحػػؿ ال ػ ا فت كاتجػػفت القػ ا ات :ةػ أم نكقػػؼ نػػف النكاقػػؼ مىػػتقف هػ ـ قمنػ كلػػمس قمنػػح
اع نف اعؿ اجتمف القمنح النمفى ح ةعمػد الػ كاج معػب اف مجتػف ااىػتقاللمح
كاحدة كهمف مدجؿ الف د ة
اك طف ح الكالدمف اك مف قمـ التق ؿ ااعتنف اك احت اـ التات ووو كهمف مق ؿ قمنح كمح ط اج لو
ج -الكظمفح الداةعمح ل قػمـ :ةنػقال القػمـ اادائمػح تعنػؿ ػر ػك ة امنػفط نػف الىػ كؾ تىػتجدـ اكىػم ح لتحقمػؽ تفمػح
اك اهػػداؼ ن تك ػػحو أم اف القػػمـ الكىػػم مح تك ػ مف الػػر قػػمـ مهفئمػػح لتحقمػػؽ النفمػػح النق ػػكدة (عػػف 9003
)991و
 6-1-2مستويات القيم:
ت تػػب قػػمـ ااة ػ اد ة ػ نىػػتكمفت نجت فػػح داجػػؿ مىػػؽ قمن ػ حىػػب األكلكمػػفت كماػػكف ػػر أس الى ػ ـ القمن ػ
ااق القمـ اهنمح كالحفحف فلمى ح لالة اد كالعنف فت كتحظر نافمح اعتنف مح فلمػح كهػته القػمـ تىػنر القػمـ اال انمػح
كنػف انق تهػف نىػػؤكلمح ااب محػك اىػ ت و كم ػ تلػػؾ القػمـ التػ م ػععهف النعتنػ كمػد ك الػػر ااقتػداو هػػف كماػفة نػػف
مػػمعج ةمهػػف كلاػػف ػػدكف إلػ اـ نػػف القػكاممف كاا ػ اؼ ااعتنف مػػح كتىػػنر التفقػػم مح كنػػف انق تهػػف المعػػفح ةػ الحمػػفة
العن مػح كالح ػكؿ ػر القػ كة كالت قػ ةػ نمػداف العنػؿو انػف النىػتكل القفلػث ةػ تػد ج القػمـ داجػؿ الىػ ـ القمنػ ةهػ
القػػمـ النقفلمػػح الت ػ مىػػتحمؿ تحقمقهػػف ػػك ة افن ػػح كلامهػػف تػػؤق ة ػ تكعم ػ ى ػ كؾ ااة ػ ادو كنػػف انق تهػػف نقف ػػح ااىػػفوة
فاحىفف (التىفنج)و
ػر اف ت ػؾ القمنػح لهػف نكقػ قف ػت ةػ ىػ ـ القػمـ ػؿ اف
كةا ة ت تمب القمـ ه نمف ا تدؿ ة الحقمقح كالكاقػ
القمـ تت فدؿ الد عفت كالن اتب ة الى ـ الكاحدة ةتع ك كته ط ت عف لظ كؼ الف د كاحكالػ ك ت فتػ كاهتنفنفتػ نػف حمػث
قكتهف كالحفحهف كىهكلح اك عك ح تحقمقهف نعمر اف القمـ تتنم نافمفن ك نفمفن (عف )910-991 9003و
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 7-1-2القيم في الرياضة:
تعد القػمـ نػف اهػـ نحػددات الققفةػح حمػث تتىػفكل ةػ ااهنمػح نػ نحػددات نقػؿ المظػفـ ااعتنػف اك المىػؽ
ااعتنػػف و ك ػػر ال ػ تـ نػػف تعػػدد الع نػػفو كال ػػفحقمف كالفالىػػفح الػػتمف تمػػفكلكا نكقػػكع القػػمـ فلد اىػػح كال ػ ح إا امهػػـ
متفقػ ػػكف – كاىػ ػػمنف نػ ػػفو ااعتنػ ػػفع ال مفق ػ ػ كاامق ك كلكعمػ ػػف -ػ ػػر اف القػ ػػمـ تع ػ ػ ػ ػػف اهػ ػػداؼ مهفئمػ ػػح ل تفف ػ ػػؿ
ااعتنػػف كنػػف مم ن ػ اف ماػػكفو ةػػفلقمـ ااعتنف مػػح نػػف ه ػ إا اجت ػ اؿ لققفةػػح النعتن ػ كدكاةع ػ ااجالقمػػح لػػتلؾ ةهػػك
م ػػع محكهػػف ف ت ػػفط امفعػػفل قػػكم امهػػف نع ػ ة ػػف ؤمتػ كحانػ ػػر ااةعػػفؿ كااهػػداؼ نع ػ ة ػػف ؤمتػ لنػػف هػػك
نق ػػكؿ اك تمػ نق ػػكؿ كلنػػف ه ػك حىػػف اك ى ػ و كلنػػف هػػك جم ػ اك ػ ووو كهاػػتا ةه ػ تق ػ نىػػتكمفت الىػ كؾ الت ػ
تاػػكف النعػػفمم ااعتنف مػػحو ةقػػمـ نقػػؿ ال ػػدؽ اك ال ػ ؼ اك اانفمػػح اك العنػػؿ العػػفد اك ال مفقػػح ال دممػػحوو كتم هػػف تكعػػد
ة ػ النعتنعػػفت افةػػح كة ػ اػػؿ األ نمػػح كالع ػػك نهنػػف اجت فػػت ققفةػػح النعتن ػ كلاػػف الف ػ ؽ العػػكه م ػػمف الققفةػػفت
مانػػف ةػ ااهنمػػح المىػ مح ةػ اػػؿ قمنػػح كنػػدل ن ػ ك متهف كد عػػح ق كلهػػف اك ةقػػهف اك حتػػر اهنفلهػػف ةفل مفقػػح ال دممػػح
ر ى مؿ النقفؿ قمنح نهن ح ة دكؿ العفلـ القفلث ر ال تـ نف امهف نف القػمـ ػدمدة ااهنمػح ةػ الػدكؿ النتقدنػح و
كااجتالؼ همف مفعـ ف اجتالؼ الققفةح كالنعفمم ااعتنف محو
كال مفقػػح ال دممػػح لمىػػت ه ػ القمنػػح ااىفىػػمح اك الكحمػػدة ة ػ الت مػػح ال دممػػح كال مفقػػح كلاػػف همػػفؾ العدمػػد نػػف
القمـ اهنهف المظفـ كالنمفةىح كال مفقح كال طكلح ( كمس كالهالل )996-992 9119و
 8-1-2فمسفة التربية الرياضية:
مفيوميا:
متىفوؿ ال عض نمف احمفمف ػف اهػداؼ كعػدكل تػد مس الت مػح ال مفقػمح كقػد متىػفوؿ امقػف ػف اةقػؿ الىػ ؿ
لتحقمؽ المتػفئة الن عػكةو هػته ااىػئ ح التػ ت ػنؿ ػفؿ النػ مف تحنػؿ ةػ طمفتهػف طف عػف ة ىػفمف محػتـ ممػف ػدـ التىػ ع
ا ط ػػفو ح ػػكؿ كاعف ػػفت ى ػػطحمحو ػػؿ تتط ػػب تح ػػمال نمقػ ػفن لفهػ ػـ ط مع ػػح ااى ػػئ ح كالعمف ػ ػ النتداج ػػح ةمه ػػف كتقممه ػػف
كد اىتهف كتح م هف نف اعؿ نحفكلح الك كؿ الر اةقؿ ااعف فت لالىئ ح الت ت نؿ فلمفو
كهمػفؾ عفمػػب اجػ متع ػػؽ ةمنػػف مكاعػ الت مػػح ال مفقػػمح نػػف تنػػكض كىػكو اد اؾ ل نفػػفهمـ ننػػف مقػ الع اقمػػؿ
انػفـ تمفمػت ال ػ انة ىػكاو تنقػؿ تلػؾ ةػ ق ػح اانافمػفت النتفحػح ك ػدـ اااتػ اث نػف ق ػؿ النىػؤكلمف اك نػف ق ػؿ ند ىػ
الت مح ال مفقمحو
 -1صياغة محصمة القيم المستقاة من التربية الرياضية:
ةفلف ىػػفح انػػف ةمػػف ه ػ كىػػم ح م حػػث نػػف جاللهػػف ػػف الحقػػفئؽ كالقػػمـ انػػف ة ػ نعػػفؿ الت مػػح ال مفقػػمح ةه ػ
تعمممف ر د اىح قمـ كنعمر كط معح كاهنمح الت مح ال مفقمح انف تىهؿ نهنح الن ال مفقػ ةػ تحدمػد ااتػ اض
كااهػػداؼ (ى ػكاو افمػػت ن ح مػػح أـ فنػػح) كنحتػػكل ػ انة الت مػػح ال مفقػػمح ننػػف مناممػػف نػػف التراػػد نػػف ةفئػػدة كعػػدكل
الجدنفت الت تقدنهف نف اعؿ اتمفو حمفة المفسو
 -2تحسين العممية التربوية:إتا ممت العن مح الت كمػح ػر الحػدس كالعفطفػح كالتق مػد ةقػط ةفمهػف قػد اتػؤدم الػر متػفئة
حمحح كاتا تـ مفو ت ؾ العن مفت ر كةؽ اىس تحانهف ة ىفح ت كمح ةفف ة ص ا طفو متػفئة ػحمحح تػ داد ةػذتا
ممػػت ة ى ػػفح الت م ػػح ال مفقػػمح كة ػػؽ ن ػػفدئ نمطقمػػح قالمم ػػح نمظن ػػح ةفمه ػػف ىػػتنقؿ حعػ ػ ا مح ػػك مػػفو اةقػػؿ ن ػػف اعػػؿ
الن حح العفنحو
 -3تحديد االتجاه وقيادة الخطوات :
نف اعؿ اف معنؿ اامىػفف ػتافو ةفمػ محتػفج الػر ة ىػفح حمػفة تػمظـ جطكاتػ و كهػك امقػف حفعػح الػر النع ةػح
ح ق ؿ اف م ػدأ مػفو مفنعػ الت ػكمو كالف ىػفح تعػمف نػد س الت مػح ال مفقػمح ةػ تحدمػد التنمػ ات
النتعنقح كالنتج
كالتعدمالت الت م مدهف اف تحدث لطال ىكاو افف تلؾ ة الن عب أـ داجؿ حع ة ال ؼ
 -4لفت نظر المجتمع الىمية التربية الرياضية:
متحتـ ر ن الت مح ال مفقمح اف مد اكا اف نعتن المكـ النتنم لف مهتـ اقمػ ا فلتحىػف الػتم مطػ أ ػر
قكة كتحنؿ كى ح الطالب ةقط ؿ ام متط ب نعمر ا نؽ لنػدل اىػهفـ الت مػح ال مفقػمح ةػ تحقمػؽ الحمػفة ااةقػؿ
كااداو اامىفم كاامتفج كتم هف نف نظفه الحمفة كاف ذنافف ة ىفح الت مح ال مفقمح النكقك ح عمفمح اف تىػهـ ةػ
تفىم القمـ النىػتقفة كاهنمتهػف فلمىػ ح ل نعتنػ حتػر مناػف ػر قػكئهف مػفو ػ انة نجتػف ة تقػ ةػ ا ت ف هػف تحقمػؽ
ت ؾ القمـو
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 -5تحديد دقة المينة:
معمػػب ػػر نعظػػـ ػ انة الت مػػح ال مفقػػمح تج طهػػف نػػف حمػػث التمظػػمـ كالت تمػػبو كمناػػف اف معػػفلة هػػتا ن ػ
كعػػكد ة ىػػفح نحػػددة ل ت مػػح ال مفقػػمحو ك ػػر ى ػ مؿ النقػػفؿ ةنػػد س الت مػػح ال مفقػػمح قػػد مق ػ اةت اقػػفت حػػكؿ عػػدكل
د س الت مػح ال مفقػػمح كاػفف مقػػكؿ اف الت مػح ال مفقػػمح تقػكل العالقػػفت كالػ كا ط اامىػػفممح كتلػؾ اف األطفػػفؿ م ع ػػكف
نعفو نقؿ هتا القكؿ معب اف ماكف قفئنػف ػر اا ػكؿ كااةاػف الت كمػح كالف ىػفمح النتع قػح فلنكقػكع كة ىػفح الت مػح
ال مفقمح منامهف اف تقكـ نقؿ هتا الدك و
 -6المساعدة عمى تقميل المسافة الفكرية بين اعضاء المينة:
اف اقم نف ا قفو نهمػح الت مػح ال مفقػمح تمػ اقػمف نػف معػ م ةػ نهمػتهـ المػكـو ككعػكد ة ىػفح نحػددة
لهػػته النهمػػح مىػػف د ػػر تق م ػػب كعهػػفت المظ ػ كتحدمػػد كتكحم ػػد العهػػكد نػػف اعػػؿ العن ػػؿ ىػػكمح لالىػػهفـ ة ػ جدن ػػح
النعتن النح كاامىفم و
 -7تفسير العالقة بين التربية الرياضية والتربية العامة:
مناػػف لف ىػػفح الت مػػح ال مفقػػمح تكقػػمج ااهػػداؼ الن ػػت اح ػػمف الت مػػح ال مفقػػمح كالت مػػحو ةفلت مػػح ال مفقػػمح
تىػػتجدـ اا ػػكؿ الت كمػػح لتحقمػػؽ الج ػ ات الح امػػح ةقػػال ػػف اهػػداؼ اج ػ ل نقػػؿ تحقمػػؽ النكاطمػػح ال ػػفلحح كحىػػف
اىتنالؿ كقت الف اغ كال حح كتم هفوك ر ن الت مح ال مفقمح اف م تلكا اق ر عهد ل مفو ة ىفح نهممػح ن ممػح ػر
اىس قالممح كنمطقمح متـ جاللهف تىجم الحقفئؽ الع نمح الت تىمد كتد ـ الت مح ننف ىمقكم ن ا النهمػح ةػ جدنػح
النعتن (الحمف م ك نفس )43 - 49 9199و
ـ أمكانية القيم في التربية البدنية والرياضة:
ل ط معػػح الم ػػطح ل ت مػػح ال دممػػح كل ج ػػفئص النتنمػ ة التػ تت ػػؼ هػػف انعهػػف ةػػفف القػػمـ المفتعػػح مهػػف ق نػػف
تت ػكاة ة ػ تم هػػف نػػف الن ػكاد كاام ػػطح الد اىػػمح هػػتا ةقػػال ػػف نعنك ػػح القػػمـ الت كمػػح ااج ػ ل الت ػ ت ػػف ؾ الت مػػح
ال دممح نكاد النمفهة الد اىمح ة تحقمقهفو
كم ػػم (نك عػػفف)  Morganإلػػر اف ػػفحق الت مػػح ال دممػػح كنفا مهػػف معػػدكف الػػر اآلف ػػعك فت عنػػح ة ػ
تكقػػمج اف الت مػػح ال دممػػح قمنػػح ت كمػػح ة ػ حػػد تاتهػػف كأف (اػػكف الف ػ د ن ػ ػػدممف) هػػك هػػدؼ ت ػػكم ةم ػ معػػب اف
مىعر عفهدمف إلر تحقمق ()morgan, 1974, 335و
كة ػ ظ ػ كؼ ااد اؾ الجػػفط كالت ػػك ات الن ك ػػح حػػكؿ نفػػفهمـ كقػػمـ الت مػػح ال دممػػح اا ػ مح كتف ػ الفا ػ
الاالىػػما كنففهمن ػ كت ػػك ات الن ػػط نح فل ػ نح ااافدمنم ػػح ةػػفف النػػدجؿ النمفى ػػب تفل ػػف نػػف ماػػكف ػػف ط م ػػؽ
تكقمج قمـ الت مح ال دممح ر النىتكل النع ة كاامفعفل كنػف قػـ تكقػمج قػمـ النىػتكل الح اػ النهػف م كىػمظؿ
ػػر حفلػح نػػف دانػػت آ او قػفدة الفاػ الت ػػكم ةػ العػػفلـ الع ػ تػ عج افػػح النعػػفؿ النع ةػ ل نمػػفهة ػػر
هػتا الكقػ
قمح النعفات الناكمح ل ج مح الف دو
كت تػػب القػػمـ ػػاؿ ت ػػف دم حىػػب أكلكمتهػػف ةمنػػف مىػػنر ى ػ ـ القػػمـ كن ػ التى ػ مـ رم ػ لمىػػت اػػؿ النػػتاهب
الفا مػػح تػػؤنف فلى ػ ـ القمن ػ  -إا اف ت تمػػب القػػمـ كأكلكمتهػػف تتكقػػؼ ػػر كانػػؿ اقم ػ ة ا نمهػػف اا ت ػػف ات ااعتنف مػػح
كااقت فدمح كاانممح كالدمممح كالعقفئدمحووو الم (عك ج )426 9199و
ةف الكقت التم تحتؿ ةم قمـ ام طح الف اغ قنح الىػ ـ القمنػ ل ت مػح ال دممػح كال مفقػح ةػ الكامػفت النتحػدة
ةفف قػمـ ام ػطح تمنمػح ال مفقػح ال دممػح تحتػؿ النافمػح مفىػهف ةػ ال ػمف كمجت ػؼ الكقػ ط معػح الحػفؿ ةػ حفلػح تعػ ض
النعتن ػ ل عػػدكاف اك الح ػ ب ةتىػػف ع قػػمـ الػػدةفع ػػف الػػمفس كال مفقػػح الح امػػح ػػف دة الػػر قنػػح الى ػ ـ القمن ػ ل ت مػػح
ال دممح كته ط قمـ الت كمج كالنتعح لتحتؿ نافمح اقؿ نف قنح الى ـ القمن كهاتاو
ـ نحو اطار لقيم التربية البدنية والرياضة:
منمػػؿ ند ىػػك الت مػػح ال دممػػح الػػر ال حػػث ػػف ن ػ ات ام ػػطتهـ ك ػ انعهـ نػػف جػػالؿ أ قػػمح تتحػػدد فا ػ فع
كال قػػف الن ف ػ اك ػػر اىػػفس اىػػهفنهـ ة ػ ااىػػفب القػػمـ كالتػػد مب مهػػف كقػػد اقت ػ ح نك عػػفف ( )morganااطػػف
اآلت لت ممؼ القمـ ة الت مح ال دممح:
 -9ال قف الن ف :
أ -الج ات الح امحو
ب -الج ات العق مح كاامفعفلمحو
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 -9ةكائد التد مب:
أ -الاففمح ااعتنف محو
ب -ال مفقح ال دممح كال حح العفنحو
ج -الترقم ات الجف ح ة ال ج محو ()morgan , 1974, 357
كأ ف (ىنمث) كآج كف  Smith et.alالر القمـ الج فمح المفتعح نف الت اـ ااة اد قكا د ال عػب ةػ ال مفقػح
كمناف ت جم هف ةمنف م :
 تند الف د فلحىفىمح محك اد اؾ الن ض كااتعفهو
 تعط العنف ح التكعم العفـ كت كد ااة اد نفهكـ الت ةفت الف دمح اك العنف ح النكحدةو
 االت اـ مجدـ ارىفس ل حاـ ر ى كؾ ااة ادو
 تناف الف د نف نع ةح نف هك نتكق نف اآلج مف كنف قـ نع ةح دك هو
 تناػػف الف ػ د نػػف التنمم ػ ػػمف النفػػفهمـ الج قمػػح نقػػؿ التنمم ػ ػػمف الحػػؽ كال فطػػؿ كالعػػدؿ كالظ ػػـ ( morgan,
)1947, 357و
ـ اطار الرسون لقيم النشاط البدني والرياضة:
قدـ (ا ىكف)  Larsonالت ممؼ اآلت لتكقمج اىهفنفت كقمـ الم فط ال دم انهمح كمظفـ ت كم:
-1ماىواغبماٌؿصؾةمباجملؿؿ م
أ-مهؼققماالػداف م
ج-ماالضاصاتماظـؼاصقةمواظؿؼاظقد م
ػعماظؿقررمعنماظضغو ماظزائدة م
ز-ماٌؾادرةماظشكصقة م
ماالعنماظشكصيمواالضؿصادي مك-ماالسؿؿادمسؾىماظـػس م
-2ماظعالضاتماالغلاغقة م
أ-االواػات م
جم–اظشفاسةم م
ػع-ماٌواءعةمداخلماىؿاسة م
ز-ماظضؾطماالجؿؿاسي م
ماظوالء مك-ماالدراك م
م-ماالعان م
-3ماظػراغ م
أ-معواجفةمضؾةمايرطة م
ج-متعوؼضماٌـاػجماالطادميقة م
ػع-متأثومودائلماالسالم م
ز-ماٌـاخماظدميؼراري م
ماالدرةمواالػؿؿاعاتماٌشرتطة مك-متأثوماٌواصالت م

م
ب-ماظؿؽقفمع ماظؾقؽة م
د-ماٌؿعة م
و-مععرصةماظؾقؽة م
ح-ماظؾقؽةماٌرضقةم(اٌؼؾوظة) م
ي-ماظؿقؽمميفماظذات م
ل-ماٌشارطةميفماجملؿؿ م
م
ب-معلؤوظقةماٌوارـة م
د-ماًؾػقةماظـؼاصقة م
و-ماظؿؽاعل م
حم–ماالدؿؼاعة م
ي-ماظـضج م
ل-ماظؾقاضةماالجؿؿاسقة م
ن-مهؼققماظذات م
م
ب-معواجفةماظؿأثواتماظؿفارؼة م
د-ماالدؿػادةمعنمعواصػاتماظؾقؽة م
و-ماٌؤدلاتمواالغظؿةماالجؿؿاسقة م
ح-ماظؼقممواالخالق م
ي-ماٌفارات م
ل-ماالتصاالت م

تعاػػس اهػػداؼ الت مػػح ال دممػػح ة ىػػفح النعتنػ اامدمكلكعمػػح كالت كمػػح كاف تؤاػػد قمنهػف كن فدئهػػف كهػ النىػػفحح
الت ػ مم ن ػ اف ت ػػتؽ نمهػػف ااهػػداؼ الت كمػػح كلػػف مػػمعج نتج ػػص الت مػػح ال دممػػح كال مفقػػح نػػف داـ تم ػ كاع هػػته
الف ىفح ك عالقتهف فاهداؼ الت هك نمكط تحقمقهفو
كاهػداؼ الت مػح ال دممػػح هػ امعاػػفس لنعػفات التمنمػػح ةػ اامىػفف كالتػ تتحػدد ىػ كامف فلنعػفات :الح امػػح
كاف افمػػت ات ػػب اا او تمىػ
كالنع ةمػح كاامفعفلمػػحو كقػػد مقػػمؼ إلمهػػف الػ عض نعػػفان ا عػفن هػػك النعػػفؿ ااعتنػػف
الر النعفؿ اامفعفل ()Singer, , 345و
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كنعنكع ااهداؼ الت قػدنهف نفاػ ك الت مػح ال دممػح تنقػؿ ااطػف العػ مض الطنػكح لالنػفم كالتط عػفت كالقػمـ
الت مناف ل ت مح ال دممح اف تحققهف نف جالؿ نفهكـ الت مح ال نكلمح ل طفؿ اك لن ح ح تع منمح تاتهفو
كاتا اػػفف الت ػ اث المظ ػ م ة ػ الت مػػح ال دممػػح قػػد قػػدـ لمػػف العدمػػد نػػف ق ػكائـ ااهػػداؼ الت كمػػح ل ت مػػح ال دممػػح ة ػ
العدمػػد نػػف دكؿ العػػفلـ ػ ق كت ػ كن ػ تفػػفكت ااتعفهػػفت الققفةمػػح كالعقفئدمػػح إا أمهػػف عنمعهػػف ا تج ػ ج ػػف حػػدكد
النعفات الى كامح ال ئمىح القالقح كالنتاك ة آمففن ةتهدؼ عنمعهف الر تحقمػؽ قػمـ ا تقػفهف النعتنػ لمفىػ كاةػ اده نػف
جالؿ انة الت مح ال دممح ك القمـ الت كمح التم تتنم هفو
كة ى مؿ ال حث ف اهداؼ عمدة اقم ان نف م عر الر الن فد التفلمح ا تقفؽ ااهداؼ الت كمح:
 د اىح التالنمت ل تع ؼ ر النتنم ات الن تك ح ة امنفط ى كاهـ (قمـ الت نمت)و
 د اىػػح الققفةػػح النعف ػ ة ة ػ ى ػ مؿ ال حػػث ػػف العكامػػب النهنػػح ة ػ حفق ػ مف إلػػر المػػكـ حتػػر مناػػف ل ت نمػػت اف
مكاع حمفت فعفلمح (قمـ الققفةح النعف ة)و
 اادب الت كم ال مفق و()singer, , 354و
ـ القيم واالىداف التربوية في التربية البدنية والرياضة:
تقن ػ الف ىػػفح ة ػ الت مػػح ال دممػػح كقػػكح الجطػػكط الع مقػػح النكعهػػح الت ػ تقػػكد افةػػح العن مػػفت الت كمػػح ة ػ
الت مػػح ال دممػػح نػػف اعػػؿ تكقػػمج ااهػػداؼ كاىػػتعالو القػػمـ كالح ػػفئؿ ةهػ التػ ت ػػاؿ اىػػس اتجػػفت القػ ا ات فلمىػ ح
لافةػػح عكامػػب النػػمهة كح ػػفئؿ كج ػ ات الػػتع ـ ةاػػؿ هػػته العكامػػب معػػب اف تت ػػؿ كتم قػػؽ نػػف ؤمػػح ة ىػػفمح كاحػػدة
ككاق ػػححوكت ل (لكعى ػػدكف)  Logsdonامػ ػ لاػ ػ تى ػػهـ الت م ػػح ال دمم ػػح إى ػػهفنف تا نعم ػػر ةػ ػ تحقم ػػؽ اه ػػداؼ الت م ػػح
العفن ػػح مع ػػب اف تعن ػػؿ ػػر تق ػػدمـ الج ػ ػ ات التػ ػ ت ق ػػر ن ػػف ح ا ػػح الطف ػػؿ التػ ػ تتق ػػنف ا ػػت اؾ ن مفتػ ػ العق م ػػح
كالن ف اح اامعف مح ة تمنمح مظفن القمن كتقدم لمفى كلآلج مف ()Logsdon, 1977, 353و
 2-2الدراسات السابقة:
 -1دراسة التكريتي وحسين ( ":)2002قيم التربية الرياضية لدا تدريسيات جامعة الموصل"
هدؼ الد اىح إلر :
9و نع ةح الف كؽ ة القمـ ال مفقحو
9و تقكمـ اهـ القمـ ال مفقمح كادمفهف لدل اة اد ممح ال حثو
تاكمػػت ممػػح الد اىػػح نػػف ممػػح قكانهػػف ( )96تد مىػػمح نمتى ػ فت كتػػـ اجتمػػف ه َّف فلط مقػػح الع ػكائمح عفنعػػح
النك ػػؿ كالعػػفنالت ة ػ نعػػفؿ التػػد مس كاىػػتجدـ ال فحقػػفف نقمػػفس القػػمـ ة ػ الت مػػح ال مفقػػمح كىػػم ح لعن ػ ال مفمػػفت
النعد نف ق ؿ (الدمب  )9193إت قفنت ت نمـ النقمػفس ػر ال مئػح الن ػ مح عػد اف قػفـ ال فحقػفف تعػدمؿ النقمػفس
نف متالئـ كال مئح الع اقمح عد التحقؽ نػف ػدؽ النقمػفس كق فتػ كةػ نعفلعػح ال مفمػفت اح ػفئمف تػـ اىػتجداـ (الكىػط
الحىػػف كاامح ػ اؼ النعمػػف م كاجت ػػف (ت) كالمى ػ ح النئكمػػح كنعفنػػؿ اا ت ػػفط ال ىػػمط) كقػػد تك ػػؿ ال فحقػػفف الػػر
ػدد نػػف ااىػػتمتفعفت اػػفف نػػف ممهػػف ػػدـ كعػػكد ةػ كؽ تات دالػح نعمكمػػح ةػ قػػمـ الت مػػح ال مفقػػمح ػػمف اآلمىػػفت نػػف
تد مىمفت عفنعح النك ؿ كت د العفمب ااد اا القمـ األج ل تاله العفمب الكعدام قـ الى كا و
 -2دراسة خميفة وحسن ( ":)2004بناء مقياس لمقيم لممارسي االنشطة الرياضية المدرسية"
هدؼ الد اىح الر :
 -9مفو نقمفس ل قمـ ل تالنمت الننف ىمف لالم طح ال مفقمح الند ىمح فلن ح ح اا دادمحو
 -9التك ؿ الر ال مفو العفن ل مىؽ القمن ل تالنمت الننف ىمف لالم طح ال مفقمح الند ىمحو
تاكم ػػت ممػ ػػح الد اىػ ػػح نػ ػػف ممػ ػػح قكانهػ ػػف ( )260ت نمػ ػػتا نػ ػػف ػ ػػمف ننف ى ػ ػ اام ػ ػػطح ال مفقػ ػػمح فلن ح ػػػح اا دادمػػػح
نحفةظ ػػفت (الق ػػفه ة كالعمػ ػ ة كالق مك م ػػح) كاى ػػتجدـ التح م ػػؿ الع ػػفن لفقػ ػ ات النقم ػػفس ط مق ػػح الناكم ػػفت ااىفى ػػمح
كاىتجداـ التدكم النتعفند ل نحفك كتـ التك ؿ الر (ى عح) كانؿ نق كلح كةقػف ل ػ كط النحػددة لق ػكؿ العكانػؿ كهػ :
فنػػؿ القػػمـ ااجالقمػػح ل تالنمػػت ك فنػػؿ القػػمـ ااعتنف مػػح ك فنػػؿ القػػمـ العنفلمػػح لػػالداو ال مفق ػ ك فنػػؿ قػػمـ تقػػدم
التات ل تالنمت ك فنؿ القمـ ااقت فدمح ك فنؿ القمـ ال حمحو
 -3دراسة الصميدعي (":)2011القيم في المجال الرياضي وعالقتيا بالسموك االجتماعي لدا العبي كرة اليد"
هدؼ ال حث الر :
9و مفو نقمفس ل قمـ ة النعفؿ ال مفق و
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لدل ا

ا ة المدو

9و التع ؼ ر الى كؾ ااعتنف
كقد اةت ض ال فحث نف م :
ا ة المدو
ػ كعكد القح ا ت فط تات دالح نعمكمح مف القمـ ة النعفؿ ال مفق كالى كؾ ااعتنف لدل ا
كاىتجدـ ال فحث النػمهة الك ػف لنالونتػ كط معػح ال حػث كقػد تاػكف نعتنػ ال حػث نػف ا ػ النمتج ػفت
العفنعمػػح ةػ النمطقػػح ال ػػنفلمح ػػفلع اؽ ل عػػفـ الد اىػ ( )9090-9001ك كاقػ ( )629ا ػػف منق ػػكف ػ ة عفنعػػفت
اقمح كقد تـ تمفمت اع اوات ال حػث ػمهـ ك ػفهـ ممػح ل مػفو كعػ وان نػمهـ ل تط مػؽ كقػد نػت ػمف ال مػفو ()322
ا ػػف منق ػػكف مى ػ ح ( )%61نػػف نعتن ػ ال حػػث انػػف ةمنػػف مجػػص ممػػح التط مػػؽ ةقػػد تػػـ اجتمف هػػف فلط مقػػح العندمػػح
النمتج فت العفنعمح فلنمطقح ال نفلمح ة الع اؽ ع ح ا ة المد كال فلغ ددهـ ( )91ا ػف نػك مف
كتنق ت ة ا
ر (ى عح) نمتج فت عفنعمح مى ح ( )%94نف نعتن ال حث كتحقمؽ اهداؼ ال حث قفـ ال فحث مػفو نقمػفس القػمـ
ػر كةػؽ الع نمػح ل مػفو النقػفممس المفىػمح كمتاػكف النقمػفس نػف ( )69ةقػ ة نقىػنح ػر (ىػ عح)
ة النعفؿ ال مفق
ا عػػفدو كقػػفـ ال فحػػث امقػػف فىػػتجداـ نقمػػفس الى ػ كؾ ااعتنػػف النعػػد نػػف ق ػػؿ ( ػكاف  )9119عػػد اف اع ػ ل م ػ
مف ة نعفؿ ػـ الػمفس ال مفقػ كالت ػكم كمتاػكف النقمػفس
عض التعدمالت كااجت آ او الىفدة الج او كالنتج
ن ػػف ( )26ةقػ ػ ة نقى ػػنح ػػر ى ػػتح ا ع ػػفدو كاى ػػتجدـ ال فح ػػث الحقم ػػح ااح ػػفئمح ( )SPSSل ح ػػكؿ ػػر (الكى ػػط
الحى ػػف كاامحػ ػ اؼ النعم ػػف كق ػػفمكف المىػ ػ ح النئكم ػػح كنعفن ػػؿ اا ت ػػفط ال ى ػػمط ل م ى ػػكف كاجت ػػف (ت) كتح م ػػؿ
الت فمف كاجت ف دماف)و
كاىتمتة ال فحث نف مرت :
ػػر قمػػح اا عػػفد ااج ػ ل التػ تنقػػؿ الىػ كؾ ااعتنػػف الننمػ اة ػ اد
 تفػػكؽ عػػد اامقػ فط ااعتنػػفممح ال حثو
 -3إجراءات البحث :
 1-3مــنيا البحــث :لاػػؿ نػػمهة كظمفػػح كج ػػفئص نعممػػح مىػػتجدنهف ال فحػػث نػػف مػػتالئـ ن ػ اهػػداؼ حق ػ كالنػػمهة
الك ػػف أم اػػفف مك ػ هػػك " الط مقػػح الت ػ مى ػ اهف ال فحػػث ل ك ػػكؿ الػػر متمعػػح نعممػػح"و ( كحػػكش كنحنػػكد 9191
)919و
اىتجدـ ال فحث النمهة الك ف فاى كب النىح لنالونت كط معح ال حػث إت اف الد اىػفت الك ػفمح تحػدد
اك تق ال و انف هك م أم ت ؼ نف هك افئف اك نف هك حفدث (قمدم ع )92 9114و
 2-3مجتمع البحث وعينتو:
 1-2-3مجتمع البحث :لن ض تحقمؽ اهداؼ أم حث متكعب أكا التعػ ؼ ػر النعتنػ اا ػ ج فئ ػ ألف
ػػففت
اىػػتجداـ أم كىػػم ح تعػػد حفلػػح تم ػ افن ػػح نػػف لػػـ مػػتـ ك ػػؼ نعتن ػ الد اىػػح ػػاؿ دقمػػؽ إت اف لاػػؿ نعتن ػ
جف ػػح ػ ػ ل ػػتا ةن ػػف القػ ػ ك م ك ػػؼ النعتنػ ػ ن ػػف اع ػػؿ اجتم ػػف كى ػػفئؿ ااجت ػػف النمفىػ ػ ح (الهمػػداكم 9111
)99و كمع ػ ؼ النعتن ػ رم ػ نعنك ػػح العمف ػ كااة ػ اد الػػتمف مم ػػب ػػمهـ ااهتنػػفـ ة ػ د اىػػح نعمم ػح اك نعنك ػػح
الن فهدات اك القمفىفت الت تـ عنعهف ػف ت ػؾ العمف ػ و (ا ػك ػفلج )931 9000وكا ػتنؿ نعتنػ ال حػث ػر
تد مى ػ ا مػػح الت مػػح ال مفقػػمح ة ػ عفنعػػح النك ػػؿ كال ػػفلغ ػػددهـ ( )909تد مى ػ نػػك مف ػػر ( )3ة ػ كع نمػػح
كهػ اػػؿ نػػف ةػ ع الع ػكـ ال مفقػػمح كاأللعػػفب الف قمػػح كالف دمػػح كندم مػػح الت مػػح ال مفقػػمح كالفممػػح كالعػػدكؿ قػػـ ( )9م ػػمف
تفف مؿ تلؾ:
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الجدول رقم ( )1المعالم االحصائية لعينة البحث

م
اظؾؼبماظعؾؿي م
دـواتماًدعة/مدـة م
اظعؿر/ماظلـة م

م
أدؿاذم م
أدؿاذمعلاسد م
عدرس م
عدرسمعلاسد م
اظعددماظؽؾي م
 10-5م
 15-11م
 19-16م
-20مصؿاصوق م
اظعددماظؽؾي م
 35-25م
 46-36م
 57-47م
-58مصؿاصوق م
اظعددماظؽؾي م

اظعؾومماظرؼاضقة م
 7م
 12م
 8م
 3م
 30م
 8م
 6م
 2م
 14م
 30م
 8م
 11م
 5م
 6م
 30م

اظػرضقة م
 6م
 9م
 8م
 3م
 26م
 5م
 2م
 3م
 16م
 26م
 3م
 9م
 10م
 5م
 27م

اظػردؼة م
 5م
 8م
 5م
 2م
 20م
 8م
 1م
 2م
 9م
 20م
 3م
 9م
 6م
 2م
 20م

اظرتبقةماظرؼاضقةمواظػـقة م
 م م 14م
 12م
 26م
 13م
 5م
 3م
 5م
 26م
 8م
 16م
 2م
 م 26م

 3-3أداة البحث:
ـ مقياس القيم فـي المجـال الرياضـي:تػـ اىػتجداـ نقمػفس القػمـ ةػ النعػفؿ ال مفقػ الػتم قػفـ ت ػنمن (ال ػنمد
ػػك ت المهفئمػػح نػػف ( )69ةقػ ة كالنتقػػنف ػػر ( )9أ عػػفد كهػ
 )9099متاػػكف نقمػػفس القػػمـ ةػ النعػػفؿ ال مفقػ
(القمـ ااعتنف مح كالقمـ العنفلمح كالقمـ الدمممػح كالقػمـ ااقت ػفدمح كالقػمـ ااجالقمػح كالقػمـ النع ةمػح كقمنػح اامعػف )
كا ػػتن ت ػػر ( )1 9 1 1 9 90 90ةقػ ات لاػػؿ عػػد ػػر التكال وكتاػػكف ااعف ػػح ػػر ةقػ ات النقمػػفس ػػر
كةػػؽ جنىػػح ػػدائؿ نقمػػفس (لما ػ ت) الجنفى ػ ه ػ (نكاةػػؽ ػػدة نكاةػػؽ ا أم تم ػ نكاةػػؽ تم ػ نكاةػػؽ ػػدة)و
لمجتػػف النعمػػب احػػدهف كه ػ تحنػػؿ القػػمـ ( )9 9 4 3 2ػػر الت ػكال إت ت اكحػػت الد عػػح الػػدممف ل نقمػػفس ()69
د عح كالد عح الع مف ل نقمفس ( )490د عحو
 1-3-3االسس العممية لممقيـاس :ػر الػ تـ نػف اف نقمػفس القػمـ ال مفقػمح متنتػ د عػح ػدؽ كق ػفت ػفلممف نػف
 )9090إا اف ال فح ػػث ن ػػد ال ػػر القم ػػفـ ع ػػدد ن ػػف ااعػ ػ اوات
ج ػػالؿ ااعػ ػ اوات الع نم ػػح التػ ػ اع ته ػػف (ال ػػنمد
الع نمػػح نػػف ممهػػف اعػ او عػػض التعػػدمالت ػػر النقمػػفس النػػتاك كلهػػتا النػ ض قػػفـ ال فحػػث ػػفاع اوات التفلمػػح لمتراػػد
نف نالئنح النقمفس لعممح ال حث الحفل لقمفس الن ض التم كق نف اع و
 1-1-3-3صــدق المحكمــين (الخب ـراء) لمقيــاس الثقــة الرياضــية:لن ػ ض التع ػ ؼ ػػر ػػدؽ النقمػػفس ت ػـ ق ػ
ك ت ااكلمح ر ػدد نػف الىػفدة الج ػ او كالنحانػمف نػف تكم الج ػ ة كااجت ػفص ةػ نعػفؿ ػـ الػمفس الت ػكم
كال مفقػ كالف ىػػفح كالقمػػفس كالتقػػكمـ ( )9كلنػ ض إ ػػداو نالحظػػفتهـ كا ائهػػـ ةػ نػػدل ػػالحمح ةقػ ات النقمػػفس لقمػػفس
الن ػ ض الػػتم كق ػ نػػف اع ػ كتػػـ ا تنػػفد نالحظػػفت الىػػفدة الج ػ او ك اع ػ او التعػػدمالت نكع هػػف ك مى ػ ح اتفػػفؽ
ت اكحت نف مف ()%900-90و
1م-1مأ.دمودؼ مؼادنيماظؿؽرؼيت .م
-2مأ.د.مغازممذاطرماظوتار .م
-3مأ.م.دمزػومحيقى .م
-4مأ.م.دمسؾيمدرؼدماظـعقؿيم .م
-5مأ.م.دمأالءمسؾدماهللمحلني .م
-6مأ.م.دمعؤؼدمسؾدماظزراق.
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 2-1-3-3ثبــات مقيــاس القــيم فــي المجــال الرياضــي:لن ػ ض إمعػػفد نعفنػػؿ الق ػػفت لنقمػػفس التكع ػ ال مفق ػ تػػـ
اىتجداـ ط مقح تط مؽ ااجت ف كا فدة تط مقػ نػف جػالؿ تك مػ النقمػفس ػر ممػح نؤلفػح نػف ( )92تد مىػمف اتط مػؽ
أكل ػ كا م ػػد تط م ػػؽ النقم ػػفس نػ ػ ة قفمم ػػح ع ػػد نػ ػ ك اىػ ػ ك مف ن ػػف نك ػػد التط م ػػؽ األكؿ ك ع ػػد عنػػ ااىػػتنف ات ت ػػـ
نعفلعتهػػف اح ػػفئمف فىػػتجداـ نعفنػػؿ اا ت ػػفط ال ىػػمط ( م ىػػكف) ػػمف التط مقػػمف ةت ػػمف اف نعفنػػؿ الق ػػفت (92و )0كهػػك
داؿ اح فئمف ر ق فت النقمفسو
 4-9-4-4التجربــة االســتطالعية لمقيــاس القــيم الرياضــية :عػػد التحقػػؽ نػػف ػػدؽ الج ػ او كالنحانػػمف ل نقمػػفس تػػـ
اع ػ او التع ػػح ااىػػتطال مح ػػر ممػػح قكانهػػف ( )90نػػف تد مى ػ ا مػػح الت مػػح ال مفقػػمح ة ػ عفنعػػح النك ػػؿ كتلػػؾ
لالت اض التفلمح:
 ندل كقكح الفق ات لال مف كد عح اىتعف تهـ لهفو
 التراد نف ندل كقكح تع منفت النقمفسو
 ااعف ح ف التىفؤات كااىتفىف اتو
 ت جمص النعكقفت كالى مفت الت قد ت فدؼ ال فحثو
كقد اظه ت متمعح التع ح ااىتطال مح دـ كعكد أم تنكض حكؿ ةقػ ات النقمػفس فاقػفةح الػر نالئنػح ػدائؿ
ااعف حو
ػر كةػؽ مظػفـ ( )SPSSلتح مػؿ ال مفمػفت ةػ ال حػث
 2-3-3الوسائل اإلحصائية:اىتجداـ ال فحث الحفىكب اال
الحػػفل (:الكىػػط الحىػػف  -اامح ػ اؼ النعمػػف م -قػػفمكف المى ػ ح النئكمػػح -نعفنػػؿ اا ت ػػفط ال ىػػمط ل م ىػػكف  -اجت ػػف
(ت)  -تح مؿ الت فمف -اقؿ ة ؽ نعمكم)و (التا مت كالع مدم )493 -909
 -4عرض النتائا ومناقشـتيا:ىػمتـ ػ ض المتػفئة كنمفق ػتهف ةػ قػكو ال مفمػفت ااح ػفئمح التػ تػـ الح ػكؿ مهػف
نف ممح ال حث:
 قمفس القمـ الف ىفمح لدل تد مى ا مح الت مح ال مفقمح ة عفنعح النك ؿ كحىب نتنم ىمكات الج ةو
الجدول رقم ( )2االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقيم الفمسفية لتدريسي كمية التربية الرياضية في جامعة الموصل
وحسب فروعيم العممية
اظػروع م

اظعؾومماظرؼاضقة م

األظعابماظػرضقة م

األظعابماظػردؼة م

عدؼرؼةماظرتبقةماظرؼاضقةم
واظػـقة م

اٌؿغوات م
خربةم( )10-5م
خربةم( )15-11م
خربةم( )19-16م
خربةم(20مصؿامصوق) م
خربةم( )10-5م
خربةم( )15-11م
خربةم( )19-16م
خربةم(20مصؿامصوق) م
خربةم( )10-5م
خربةم( )15-11م
خربةم( )19-16م
خربةم(20مصؿامصوق) م
خربةم( )10-5م
خربةم( )15-11م
خربةم( )19-16م
خربةم(20مصؿامصوق) م

اظودطمايلابيم س م
 193.4م
 207.83م
 203.25م
 200.53م
 210.38م
 213م
 219.00م
 209.80م
 198.25م
 208.33م
 212.50م
 203.67م
 205.85م
 م 205.22م
 192.20م

االحنرافماٌعقاري م
 9.50م
 1.722م
 11.70م
 10.90م
 8.11م
 2.83م
 10.89م
 7.30م
17ح 12م
 2.73م
 4.95م
 5.13م
 8.09م
 م 13.36م
 23.27م

مت مف نف العدكؿ قػـ ( )9اف القػمـ الف ىػفمح لػدل تد مىػ ا مػح الت مػح ال مفقػمح ةػ عفنعػح النك ػؿ تجت ػؼ
حىب ة ك هـ الع نمح ر كةػؽ ىػمكات الج ػ ة كمتقػج امقػف اف التد مىػممف نػف تكم الج ػ ة ( )90ىػمح ةنػف ةػكؽ هػك
ااقػػؿ د عػػح ػػر النقمػػفس الػػتم تػػـ نكع ػ احتىػػفب ت ػػؾ القػػمـ لعنمػ ةػ كع الا مػػح ةمنػػف ػػدا ندم مػػح الت مػػح ال مفقػػمح
994

القيم الفلسفية لدى تدريسي كلية الرتبية الرياضية.................

كالفممػػح ةقػػد ح ػػؿ ا قػػفو همئػػح التػػد مس نػػف تكم ىػػمكات الج ػ ة ( )90-2ىػػمح ػػر ا ػػر النتكىػػطفت الحىػػف مح
نقف مػػح قمػػح الف ػ كع ااج ػ ل كمع ػ ك ال فحػػث المتػػفئة الحفلمػػح الت ػ تجػػص الت مػػح ال مفقػػمح كالفممػػح الػػر تعػػدد اام ػػطح
ال مفقػػمح كالح امػػح النتمك ػػح الت ػ منف ىػػهف ا قػػفو همئػػح التػػد مس نقف مػػح ن ػ ااج ػ مف نػػف حمػػث ا ت فطهػػف ػػفلنعمر
الػػدقمؽ لف ىػػفح القػػمـ كا ت ػػفط تلػػؾ فلت مػػح ال مفقػػمح ات أق تػػت الد اىػػفت الع نمػػح التػ طػػت ػػمف تقػػدـ الف ىػػفح كالقػػفئنمف
ر الت مح ال دممح نف الكا حفعح الر ط ائؽ كأىفلمب ل تع م ػف دكاج هػـ ال ج ػمح كلتع مػب ااةاػف الحدمقػح حتػر
مناف ت امؿ ة ىفح ن مح لتحقمػؽ الن تػكب ةػ نهمػتهـ (نحنػد ك ػد النػمعـ )29 9009وانػف مت ػمف نػف العػدكؿ قػـ
( ) 9اف التد مى ػػممف تكم الجدن ػػح الطكم ػػح ل ػػـ تا ػػف نم ػػفهعهـ الد اى ػػمح فلحداق ػػح كالنعف ػ ػ ة التػ ػ تكع ػػد مهػػف النم ػػفهة
الد اىػمح الحفلمػح كقىػػـ نػمهـ لػـ مد ىػكا نػفدة الف ىػفح كتػػف مم الت مػح ال مفقػمح لػػتا ةػذف تع مػ هـ ػػف القػمـ الف ىػفمح عػػفو
ن ممف ر ج تهـ النمداممح كالتد مىمح كلمس ر نف د ىكه ة نمفهة الا مح الت تجص الف ىػفح كالت مػح لػتا عػفوت
د عفتهـ ة النىتكل ااجم نف النعنك فت النقىنح حىب الجدنحو
ــ التعـرف عمـى الفـروق بـين تدريسـي كميـة التربيـة الرياضـية فـي جامعـة الموصـل وفقـا لمتغيـرات التحصـيل الدراسـي
والخبرة والعمر لمفروع التي ينتمون إلييا.
الجدول رقم ( )3يبين تحميل التباين بين فروع كمية التربية الرياضية في تقيم الفمسفة وحسب متغير الخبرة

هؾقلمتؾاؼنماًربة م

جمؿوعماٌربعات م

درجاتم
ايرؼة م

عؿودطاتم
اٌربعات م

بنيماجملؿوسات م
داخلماجملؿوسات م
اجملؿوعماظؽؾي م

 1178.79م
 2644.27م
 3823.06م

 3م
 30م
 33م

 392.93م

هؾقلمتؾاؼنمخربة م
م15-11دـة م

جمؿوعماٌربعات م

درجاتم
ايرؼة م

عؿودطاتم
اٌربعات م

بنيماجملؿوسات م
داخلماجملؿوسات م
اجملؿوعماظؽؾي م

 42.19م
 60.17م
 102.36م

 3م
 10م
 13م

 21.10م
 5.47م

هؾقلمتؾاؼنمخربة م
م19-16دـة م

جمؿوعماٌربعات م

درجاتم
ايرؼة م

عؿودطاتم
اٌربعات م

بنيماجملؿوسات م
داخلماجملؿوسات م
اجملؿوعماظؽؾي م

 310.567م
 102.333م
 412.900م

 3م
 6م
 9م

 103.522م

هؾقلمتؾاؼنم20مصؿامصوق م

جمؿوعماٌربعات م

درجاتم
ايرؼة م

عؿودطاتم
اٌربعات م

بنيماجملؿوسات م
داخلماجملؿوسات م
اجملؿوعماظؽؾي م

 1485.493م
 6989.670م
 8475.163م

 3م
 39م
 42م

 495.164م

 88.14م

 17.056م

 179.222م

ضقؿةم(ف)ماحمللوبة م

ضقؿةم(ف)ماىدوظقة م

 *4.46م

 3.92م

ضقؿةم(ف)ماحمللوبة م

ضقؿةم(ف)ماىدوظقة م

 *3.87م

 3.70م

ضقؿةم(ف)ماحمللوبة م

ضقؿةم(ف)ماىدوظقة م

 *6.070م

 4.75م

ضقؿةم(ف)ماحمللوبة م

ضقؿةم(ف)ماىدوظقة م

 *2.87م

 2.83م

مت مف نف العدكؿ قـ ( )4تح مؿ الت فمف مف ا قفو همئػح التػد مس ةػ ةػ كع ا مػح الت مػح ال مفقػمح ةػ القػمـ
الف ىػػفمح كحىػػب نتنم ػ الج ػ ة حمػػث اف قمنػػح (ؼ) النحىػػك ح كال فلنػػح ػػر الت ػكال (36و99 3و09 4و99 6و)9
(2ىػػمكات ةنػػف ةػػكؽ) كافمػػت ا ػػر نػػف قمنػػح (ؼ) العدكلمػػح مػػد د عػػح ح مػػح ( )40-4ك ( )90-4ك ( )6-4ك(-4
 )41ر التكال و
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الجدول رقم ( )4يبين قيم الفرق في األوساط الحسابية وقيمة اقل فرق معنوي الخبرة (10-5سنة)
اظودطمايلابي م

اظػرع م

193.40
210.38
198.25
205.85

اظعؾوم م
اظػرضقة م
اظػردؼة م
اظرتبقةماظرؼاضقةواظػـقة م

م
م
م
م

اظعؾوم م

اظػرضقة م

اظػردؼة م

اظرتبقةماظرؼاضقةواظػـقة م

 193.40م

 210.38م

 198.25م

 205.85م

م
م
م
م

 *16.98م
م
م
م

 *4.85م
 *12.13م
م
م

 *12.47م
 4.53م
 *7.60م
م

اضلمصرقمععـوي م

 4.67م

* معنوية عند درجة حرية ( )33ومستوا خطأ .)0.05( 

مت مف نف
ة ؽ نعمكم كافآلت
 ل فلج تد مى
 ل فلج تد مى
 ل فلج تد مى

العدكؿ قـ ( )3كعكد ة كؽ نعمكمح اتا افمت قمـ الف كؽ ػمف النتكىػطفت الحىػف مح ا ػر نػف اقػؿ
:
الع كـ ال مفقمح كاالعفب الف دمحو
ة ع االعفب الف قمح ك ر حىفب تد مى ة
ة ع االعفب الف دمح ك ر حىفب تد مى ة ع الع كـ ال مفقمحو
ندم مح الت مح ال مفقمح كالفممح ك ر حىفب تد مى ة ع الع كـ ال مفقمح كة ع االعفب الف قمحو

الجدول رقم ( )5يبين قيم الفرق في االوساط الحسابية وقيمة اقل فرق معنوي الخبرة (15-11سنة)
اظػرع م

اظودطمايلابي م

اظعؾوم م
اظػرضقة م
اظػردؼة م

 207.83م
 213.00م
 208.33م

اظعؾوم م

اظػرضقة م

اظػردؼة م

 207.83م

 213.00م

 208.33م

م
م
م

 *5.17م
م
م

 0.5م
 *4.67م
م

* معنوية عند درجة حرية ( )13ومستوا خطأ .)0.05( 

نػػف العػػدكؿ قػػـ ( )2كعػػكد ة ػ كؽ نعمكمػػح ل ػػفلج تد مى ػ ة ػ ع االعػػفب الف قمػػح
ال مفقمح كاالعفب الف دمحو

اضلمصرقمععـوي م

 1.91م

ػػر حىػػفب تد مى ػ ة ػ الع ػػكـ

الجدول رقم ( )6يبين قيم الفرق في األوساط الحسابية وقيمة اقل فرق معنوي الخبرة (19-16سنة)

اظػرع م
اظعؾوم م
اظػرضقة م
اظػردؼة م
اظرتبقةماظرؼاضقةواظػـقة م

اظودطمايلابي م
203.25
219.00
212.50
205.22

م
م
م
م

اظعؾوم م

اظػرضقة م

اظػردؼة م

اظرتبقةماظرؼاضقةواظػـقة م

 203.25م

 219.00م

 212.50م

 205.22م

م
م
م
م

 *15.75م
م
م
م

 *9.25م
 *6.5م
م
م

 1.97م
 *13.78م
 *7.28م
م

* معنوية عند درجة حرية ( )9ومستوا خطأ .)0.05( 

اضلمصرقمععـوي م

 4.17م

مت ػػمف نػػف العػػدكؿ قػػـ ( )6كعػػكد ةػ كؽ نعمكمػػح ل ػػفلج تد مىػ ة ػ ع االعػػفب الف قمػػح ك ػػر حىػػفب تد مى ػ
ة ع الع كـ ال مفقمح كالف دمح كندم مح الت مح ال مفقمح كالفممحو
انػػف متقػػج كعػػكد ة ػ كؽ نعمكمػػح ل ػػفلج تد مى ػ ة ػ ع االعػػفب الف دمػػح ك ػػر حىػػفب اق ػ امهـ ة ػ ة ػ ع الع ػػكـ
ال مفقمح كندم مح الت مح ال مفقمح كالفممحو
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الجدول رقم ( )7قيم الفرق في األوساط الحسابية وقيمة اقل فرق معنوي الخبرة (20سنة فما فوق)
اظػرع م
اظعؾوم م
اظػرضقة م
اظػردؼة م
اظرتبقةماظرؼاضقةواظػـقة م

اظودطمايلابي م
200.53
209.80
203.67
191.20

اظعؾوم م

اظػرضقة م

اظػردؼة م

 200.53م

 209.80م

 203.67م

 191.20م

م
م
م
م

 *9.27م
م
م
م

 3.14م
 *6.13م
م
م

 *9.33م
 *18.60م
 *12.47م
م

م
م
م
م

* معنوية عند درجة حرية ( )42ومستوا خطأ .)0.05( 

اظرتبقةماظرؼاضقةمواظػـقة م اضلمصرقمععـوي م

 5.83م

مت مف نف العدكؿ قـ ( )9كعكد ة كؽ نعمكمح ل فلج تد مى ةػ ع االعػفب الف قمػح ك ػر حىػفب اقػ امهـ نػف
تد مى ة ع الع كـ ال مفقمح كة ع االعفب الف دمح كندم مح الت مح ال مفقمح كالفممحو
انػػف مت ػػمف نػػف العػػدكؿ قػػـ ( )9كعػػكد ة ػ كؽ نعمكمػػح ل ػػفلج تد مى ػ ة ػ ع الع ػػكـ ال مفقػػمح ك ػػر حى ػفب
تد مى ندم مح الت مح ال مفقمح كالفممحوكمت مف نػف العػدكؿ قػـ ( )9كعػكد ةػ كؽ نعمكمػح ل ػفلج تد مىػ ةػ ع األلعػفب
الف دمح ك ر حىفب تد مى ندم مح الت مح ال مفقمح كالفممحو
كمعػ ػ ك ال فح ػػث المت ػػفئة الػ ػكا دة ةػ ػ الع ػػداكؿ ( )9 6 2 3 4كالتػ ػ ت ػػم ال ػػر كع ػػكد ةػ ػ كؽ نعمكمػػح ػ ػمف
ا قفو الهمئح التد مىمح ة القمـ الف ىفمح لدمهـ كةقف لنتنم الج ة حمػث ظهػ تلػؾ الت ػفمف ع مػفن حىػب الفػ كع الع نمػح
الت ممتى كف إلمهف كىمكات جدنتهـ كانف هك نكقج ةػ العػداكؿ ( )9 6 2 3تلػؾ عػد اىػتج اج اقػؿ ةػ ؽ نعمػكم
ػػمف ت ػػؾ الفػ ػ كع ك ه ػػتا ال ػػدد م ػػم ال فح ػػث ال ػػر اف هم ػػفؾ ت ػػفمف كاق ػػج ةػ ػ الق ػػمـ الف ى ػػفمح كةقػ ػفن ل فئ ػػفت النجت ف ػػح
ا ق ػػفو همئ ػػح الت ػػد مس كالتػ ػ تظهػ ػ الحفع ػػح ال ػػر ت مػ ػ ق ػػمـ تات دال ػػح عكه م ػػح ػػر العالق ػػح ػػمف العفم ػػب ال ػػتهم
كالعػػفطف كااعتنػػف كالػػدمم فاىػػتمفد الػػر القػػمـ المظ مػػح الت ػ تىػػتند نػػف ت ػػممففت القػػمـ ػػر النىػػتكل النعمػػكم
كال مئ كال كح كالنهم كالفا م كنف جالؿ تلؾ مناف المظ الر هتا الت ػفمف إلػر امػ مناػف اف مىػتند ة ىػفح نجت فػح
ةػ ػ الت م ػػح ال مفق ػػمح كتد مىػ ػفتهف كةق ػػف ل ع ػػفدات كالتقفلم ػػد كط مع ػػح النعتنػ ػ ال مفقػ ػ ةق ػػال ػػف اهنم ػػح ااجػػت مظػ ػ
اا ت ف العفمب ااىفس ة اؿ تلؾ كه ة ىفح الدكلح كاهداةهف كتفمفتهف ةػ تعمػب اػؿ التػرقم ات الىػ مح التػ تكاعػ
ال مفقممف ك هتا ال دد تتفؽ الد اىح الحفلمح ن ااتعفهفت الحدمقح ةػ تحدمػد اتػ اض الت مػح ال مفقػمح كالتػ حػددهف
نػػفو الف ىػػفح كالت مػػح ةػ اهنمػػح تكقػػمج اتعفهػػفت الت مػػح ال مفقػػمح كة ىػػفتهف نػػف جػػالؿ المقػػة الع نػ كااعتنػػف
كالمفى ػ كال ػػدم ن ػػف اع ػػؿ تحقم ػػؽ ال ػػتات كتط ػػكم العالقػػفت ااعتنف م ػػح ػػمف ااةػ ػ اد ػػر نى ػػتكل ااىػ ػ ة كالعنف ػػح
كالنعتنػ ػ (نحن ػػد ك ػػدالنمعـ  )21 9009كتتف ػػؽ الد اى ػػح الحفلم ػػح امق ػػف نػ ػ (الحم ػػف م ك ن ػػفس  )9199ةػ ػ اف
د اىػػح ة ىػػفح الت مػػح ال مفقػػمح انػ انفػ نمػ فلمىػ ح ل ػػجص النىػػتهدؼ الػػتم معت ػ نهمتػ كمطنػػج فلك ػػكؿ هػػف
الػػر نافمػ ممفىػ ةػ النعتنػ (الن ػػد الىػػف ؽ )49 9199وكمتفػػؽ ال فحػػث نػ (الجػػكل  )9009ةػ اف ت تمػػب
القػػمـ ة ػ الت مػػح ال دممػػح ماػػكف ػػر أىػػفس ى ػ ـ القػػمـ ةتتح ػ ؾ د عفت ػ نػػف ػػمف ػػعكد كه ػػكط ػػر قػػكو اا ت ػػف ات
ااعتنف مح كااقت فدمح كال دممح الت تؤق الر حد عمد ة ت تمب قمـ الت مح ال دممح تنهمػدان ا ػتقفؽ ااهػداؼ الت كمػح
اف الػ ػكاف الم ػػفط ةػ ػ الت م ػػح ال دمم ػػح ن ػػف التم ػػكع كالت ػػفمف حم ػػث تجت ػػؼ ةػ ػ الق ػػمـ التػ ػ منا ػػف اف تحققه ػػف (الج ػػكل
)426 9009و
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:
 -9تجت ػػؼ القػػمـ الف ىػػفمح ػػمف ا قػػفو همئػػح التػػد مس ة ػ ا مػػح الت مػػح ال مفقػػمح عفنعػػح النك ػػؿ كةقػػف لىػػمكات
ج تهـو
 -9معتند ااجتالؼ القفئـ ر القمـ ال دممح كااعتنف مح كااقت فدمح كةقف ل ف كع الع نمػح التػ ممتنػ إلمهػف ا قػفو
همئح التد مسو
 -4همػػفؾ ت ػػفمف كاقػػج ة ػ د عػػفت القػػمـ الف ىػػفمح ػػر كةػػؽ النقمػػفس النىػػتجدـ ت عػػف ل ج ػ ة كالت ػ تعت ػ نؤ ػ ان
كاقحفن ر اجتالؼ الف ىففت ة التد مس كالتد مب كالم فط ال مفق و
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 2-5التوصيات:
 -9تع م القمـ الف ىفمح كالتكعم ر تقكمنهف حقف ف ااداو الػدقمؽ لػدل ا قػفو همئػح التػد مس كةقػف ل ف ىػفح العفنػح
ل دكلح كالنؤىىح ال مفقمح الت ممتنكف إلمهفو
 -9الترامػػد ػػر تمنمػػح القػػمـ الف ىػػفمح اىػػت هفنف نػػف ققفةػػح النعتنػ كت اقػ كالػػتم محػػدد ػػدك ه م ػػفط ااةػ اد اىػػتمفدان الػػر
فنؿ الج ة ة تكطمد ال ح مف ا قفو همئح التد مسو
 -4ا تنػػفد ااتعفهػػفت الحدمقػػح ةػ الت مػػح ةػ تطػػكم النع ةػػح الع نمػػح كنتف عػػح التعػػدمالت كالتنمػ ات الت ػ تحػػدث ة ػ
عنػػفؿ نهمػػح الت مػػح ال مفقػػمح كتع م ػ النمػػفهة الت كمػػح لاػػؿ نػػف هػػك عدمػػد ػػر النىػػتكل النع ة ػ كااعتنػػف
كالت كمو
المصادر العربية واالجنبية:
القفه ةو
 إ اهمـ ا مف ( :)9169د اىفت ة الف ىفح النعف ة نات ح ن
 ا ك حطب ةػؤاد ( :)9193العالقػح ػمف أىػ كب النع ػـ كد عػح التكاةػؽ ػمف قمنػ كقػمـ تالنمػته النع ػح ااعتنف مػح
القكنمح النع د  99العدد  9القفه ةو
نففو
 ا ك فلج نحند ح ( :)9000الط ؽ اإلح فئمح ط 9دا النعف ؼ ل م كالتك م
 اىنف مؿ نحند كآج كف ( :)9199امػؼ م ػ اطففلمػف التم ػئح ااعتنف مػح ل طفػؿ ةػ ااىػ ة الع مػح ط 9دا
المهقح الع مح القفه ةو
 ال طش نحند كع مؿ نكىر ( :)9119التنم ةػ التفقػمالت القمنمػح مػد ااةػ اد األ دممػمف تقػدنهـ ةػ العنػ
نع ح ا حفث الم نكؾ ى ى ح الع كـ اامىفممح كااعتنف مح النع د  9العدد  9اا دفو
 كحكش نف كنحنكد نحند ( :)9191نمفهة ال حث الع ن اىس كاىفلمب نات ح النمف اا دفو
 مكن نحند احند ( :)9199ـ اعتنفع القمـ دا النع ةح العفنعمح ااىامد محو
كدم مفىمف كالع مدم حىف نحند مد ( :)9116التط مقػفت ااح ػفئمح ةػ حػكث الت مػح ال مفقػمح
 التا مت
نط عح عفنعح النك ؿ النك ؿو
 التا مت ػ كدم ػ مفىػػمف كحىػػمف أاو ػػدا ( :)9009قػػمـ الت مػػح ال مفقػػمح لػػدل تد مىػػمفت عفنعػػح النك ػػؿ
نع ح ال اةدمف ل ع كـ ال مفقمح النع د  9العدد 49و
دالحنمد ( :)9169التع مـ العػفنع ةػ العػ اؽ كتنمػ القػمـ نع ػح ااعتنف مػح القكنمػح النع ػد 2
 عف عف
العدد  9ن و
ط 9نات ح دا الققفةح ل م كالتك م اا دفو
 عف عكدة ( :)9004ـ المفس ااعتنف
 العنم ػ جكلػػح حىػػمف هفنػػفف ( :)9003المىػػؽ القمن ػ ك القتػ ػػفاحت اؽ المفىػ لػػدل ند ىػ الن ح ػػح القفمكمػػح
ة ا اكؾ ىفلح نفعىتم (تم نم ك ة) ا مح الت مح عفنعح النك ؿو
نات ػػح اامع ػػك
 عػكا اد ىػػمدم ( :)9194ال ج ػمح ػػمف ال ػحح كالنػ ض ت عنػح :حىػػف الفقػ كىػػمد جمػ ا
الن مح القفه ةو
 عك ج ؼو مم ( :)9199نقدنح الر ة ىفح الت مح ت عنح :مظن لكقف ط 9نات ح اامع ك الن مح القفه ةو
 الحمػػف م حىػػف كا ػ اهمـ ك نػػفس ( :)9199ة ىػػفح الت مػػح ال مفقػػمح ط 9دا اانػػؿ ل م ػ كالتك م ػ ا ػػد
اا دفو
 ج مفح ا اهمـ د ػ كحىػف م مػؿ نحنػد ( :)9003مػفو نقمػفس ل قػمـ لننف ىػ اام ػطح ال مفقػمح الند ىػمح
نع ح د اىفت نؤتن الت مح ال مفقمح دد جفص القفه ةو
ن و
ندممح م
انمف امك ( :)9009ا كؿ الت مح ال دممح كال مفقمح ط 4دا الفا الع
 الجكل
القفه ةو
 تمفب ةك مح ( :)9166القمـ كالعفدات ااعتنف مح دا الاتفب الع ل ط ف ح كالم
ندادو
ـ المفس نط عح نمم
هف ـ عفىـ ( :)9199الندجؿ ة
 الىفن ائ
 الى نفف د العفل نحند ( :)9119قمفس القمـ النفق ح ة ج مح ال فب العػفنع اط كحػح داتػك اه (تمػ
نم ك ة) ا مح الت مح ا ف د عفنعح ندادو
 ى مـ فا ن طفر ( :)9199قفنكس اامق ك كلعمف عفنعح الاكمت الاكمتو
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 الىػػكمدم كقػػحح ( :)9199مػػفنة نفتػػكح لتمنمػػح القػػمـ الجف ػػح نػػفدة الت مػػح ااىػػالنمح لػػدل ت نمػػتات الن ح ػػح
اا دادمح دكلح قط أط كحح داتك اه (تم نم ك ة) ا مح الت مح عفنعح مف نسو
 ل مم مكىؼ نحنكد ك د الحنمد عف ( :)9163ىماكلكعمح الف كؽ الف دمح دا المهقح الع مح القفه ةو
طمػػؼ طػػالؿ ( :)9099القػػمـ ة ػ النعػػفؿ ال مفق ػ ك القتهػػف فلى ػ كؾ ااعتنػػف لػػدل ا ػ ا ػ ة
 ال ػػنمد
المد ىفلح نفعىتم تم نم ك ة عفنعح النك ؿو
 الط مػػف احنػػد ك ػػدا حنػػد ا انػػمف ( :)9009اتعفهػػفت الحداقػػح لػػدل ط ػػح عفنعػػح النك ػػؿ ك القتهػػف ػ عض
النتنم ات ىفلح نفعىتم (تم نم ك ة) ا مح الت مح عفنعح النك ؿو
 كمدات دا ( :)9119تكعهفت القمـ لدل ط ح العفنعح األ دممح نع ح الد اىفت العفنعػح اا دممػح نع ػد
( )99العدد ( )4نففو
القفه ةو
فـ ( :)9119ااعتنفع ال مفق ط 9دا الفا الع
كالهالل
 كمس جم الدمف
 تمث نحند فطؼ ( :)9191ـ ااعتنفع دا النع ةح العفنعمح ااىامد محو
 القػ م حىػمف ةم ػؿ ( :)9110النػ اهقمف كقػػمنهـ ةػ قطػ كاقػف العكانػػؿ الققفةمػح ااعتنف مػح اط كحػح داتػػك اه
(تم نم ك ة) ا مح الت مح عفنعح مف نسو
فن ا اهمـ ( )9114ال حث الع ن كاىتجداـ ن فد النع كنفت نطف دا ال ػؤكف الققفةمػح العفنػح
 مدلع
ندادو
ػػدم تػػفمـ نحنػػكد ( :)9002نقفكنػػح التنمم ػ التمظمن ػ ة ػ قػػكو القػػمـ اادا مػػح ة ػ اامدمػػح ال مفقػػمح
 الا ػكا
ل نمطقح ال نفلمح ة الع اؽ اط كحح داتك اه (تم نم ك ة) ا مح الت مح ال مفقمح عفنعح النك ؿو
 ا ا كس مت ػػفدو س( :)9199ال ج ػػمح ت عنػػح  :ىػػمد نحنػػد تمػػمـ دا ال ػ كؽ نات ػػح ا ػػكؿ ػػـ الػػمفس
الحدمث ا مح الت مح عفنعح ندادو
 نحنػػد ن ػػطفر الىػػفمج كنحنػػد حىػػمف ػػد النػػمعـ ( :)9009ة ىػػفح الت مػػح ال مفقػػمح ط 9دا الكةػػفو لػػدممف
ااىامد مح ن و
الط ف ح كالم
نففو
دا الف قفف ل م كالتك م
ـ المفس ااعتنف
تكةمؽ كاحند قمس ( :)9193النمى ة
 ن
 المػك م قػمس ( :)9110أةػػفؽ التنمػ ااعتنػف المظ مػػح كالتمنكمػح ك ا ة التع ػمـ العػػفل كال حػث الع نػ عفنعػػح
ندادو
 الهمػػداكم ىكىػػف ػػد اانمػ كمػػفس ( )9111ال قػػف الػػكظمف ك القتػ ػػرداو العػػفن مف ةػ عفنعػػح نػػداد ىػػفلح
نفعىتم تم نم ك ة ا مح اادا ة كااقت فد عفنعح ندادو
( :)9001ة ىفح القمـ الت كمح ط 9دا ال كؽ نففو
دالا مـ
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